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 مقدمه 

میان مخاطب، هنرمند، اثر هنری و نمایشگاهی که آثار هنـری در آن نمـاید داده   

تـر   ت بهتر و دقیـق ی اوقات، شناخ ای به نام نقد وجود دارد. بسیار شوند، حلقه واسطه می

پذیر است. متنی  چارچوب اثر یا نیات و اهداف هنرمند، تنها به کمک همین نقدها امکان

کند.  که مشاهدات مخاطب را کامل کرده و او را با ابعاد مغفول مانده اثر هنری آشنا می

اهمیت و راهگشایی پدیده نقد باعث شده تا شخص منتقد، واجد شرایطی ویژه و خاص 

زوایای کمتر  دربارةبخد  یک شخصیت آگاهی منزلة دیگران باشد. منتقد به درخصوص

شود که  دیده شده از یک اثر هنری، زمانی موفق به نگارش نقد شاخص و تأثیرگذار می

نویسی را دارا باشد؛ داشتن سواد بصری باال، قلم توانا،  های الزم برای نقد حداقل توانایی

هـای هنـری،    تـاری  هنـر و جریـان    دربـارة دانـد قـوی   آشنایی و تسلط بر انواع نقد، 

هـای یـک منتقـد     شناسی به همراه درک و هوش باالی هنری، بخشی از ویژگی جامعه

 توانا و تأثیرگذار است.

های هنری یا  های هنر تجسمی، نقد مهمی در معرفی و تبلیغ جریان نقد نمایشگاه

ایـن نقـدها کمتـر مـورد نقـادی و       آثار یک هنرمند را بر عهده دارد. با این حـال، خـود  

های خود،  دهی گیرند. نقدهایی که از طریق تبلیغات و جهت شناسی دقیق قرار می آسیب
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هویـت   قابلیت به اوج رسانی جایگاه آثاری کم ارزش و حتی گاه غیر فرهنگی و بـی 

 دهد. داشته و در مقابل، برخی آثار ارزشمند و دارای هویت را کم ارزش جلوه می را

گزارش از طریق مبنا قرار دادن عنوان و تعاریف مربوط بـه هـر یـک از انـواع     ین ا

های نگارش یافته در این سال را با هر یک از آنها مقایسـه   نقدهای هنر تجسمی، نمونه

علمـی مـورد    چارچوبخواهد کرد. از این مسیر، مسائلی از قبیل میزان تناسب نقدها با 

 نیاز در هر بخد مشخص خواهد شد.

هـایی   ، دو سؤال عمده را پیگیری کرده و بـه دنبـال پاسـ    رو پیدرو، گزارش  این از

 ها خواهد بود؛ برای آن

های مربوط به هنرهای تجسـمی   وضعیت نقدهای مکتوب پیرامون نمایشگاه .5

خورشـیدی بـه چـه شـکلی      5939تخصصی ایران در سال  در نشریات تخصصی و نیمه

 همخوانی دارد؟ نقدنویسیهای رایج در حوزه  دهبوده و تا چه حد با معیارها و قائ

از جهت محتوایی، نقدهای چاپ شده در نشریات تخصصی و نیمه تخصصـی   .7

خورشیدی( تا چـه حـد بـا     5939اند ) های هنر تجسمی اختصاص داشته که به نمایشگاه

 های فرهنگی و هنری ایران اسالمی همسویی یا تعارض دارند؟ و مؤلفه چارچوب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشگفتار

هــای هنــر تجســمی، بیشــتر از دیگــر  بــرای عمــوم مــردم و منتقــدان، نمایشــگاه

های هنری اهمیت و جذابیت دارد. در بسیاری از کشورهای جهـان، آثـار هنـر     نمایشگاه

گیری مکاتـب هنـری بـوده و هسـتند. یکـی از       ها و شکل سازی تجسمی، پیشتاز جریان

ی هنـر تجسـمی، نقـدهای داغـی اسـت کـه       ها عوامل مهم در اهمیت باالی نمایشگاه

شود. تاری  هنرهای تجسمی، خصوصاً در دوران هنر  ها نوشته می پیرامون این نمایشگاه

هـای هنـری یـا فعالیـت      های بسیاری از تأثیر نقدهای مکتوب بـر جریـان   مدرن، نمونه

بوده  های هنری تا جایی هنرمندان را در خود ثبت کرده است. اثرگذاری نقدها بر جریان

که در بسیاری مواقع، جـز بـا نگـارش ایـن متـون، امکـان مطـرح شـدن و مانـدگاری          

 آمد. های هنری بوجود نمی هنرمندان و جریان

های مطرح شدن )یعنی دهـه   ن سالنخستیدر کشور ایران، نقد هنرهای تجسمی از 

مـه  اه بوده است. در طـول ه های زیادی همر خورشیدی( تا امروز با فراز و نشیب 5973

ــه  هــا، نشــریات تخصصــی و نیمــه ایــن دهــه ــارة نقدنویســیتخصصــی زیــادی ب  درب

ها تا حدود دهه هفتاد خورشیدی ادامـه   اند. اوج این فعالیت های هنری پرداخته نمایشگاه
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داشته و از آن پس بنا به دالیلی که در گزارش پید رو به آن اشاره خواهد شد، چه 

 توایی، سیری نزولی پیدا کرده است.از جهت کمّی و چه از جهت کیفی و مح

اصـغر   در حوزه نقدِ نقدهای هنر تجسمی در ایران، یک تألیف شاخص از آقای علـی 

ترین فعالیت پژوهشـی در ایـن عرصـه     باغی وجود دارد. کتاب هنر نقد هنری، جدی قره

. این کتاب ضمن معرفی علمی انواع اند نگاشتهکار  است که این پژوهشگر و منتقد کهنه

نقدها در عرصه هنر تجسمی، دورنمایی کلی از وضعیت نقد هنر تجسمی در ایران را نیز 

 ارائه کرده است.

اللهـی نیـز    اهلل آیـت  های مختلف نقد هنری از دکتر حبیب کتاب دیگری به نام شیوه

رغـم توضـیحات    پژوهشی در حوزه شناخت انواع نقد هنرهای تجسمی اسـت کـه علـی   

چنـدان مشخصـی از آنهـا را     چـارچوب ، نقدنویسیهای مختلف  هشیو دربارةنسبتاً متقن 

ارائه نداده و مرز مشخصی را میان انواع نقد مشخص نکرده اسـت. امـری کـه امکـان     

، در ایـن گـزارش   رو ازایـن کنـد.   می  تبدیل این کتاب به یک مرجع کامل را دچار تردید

ها، در  رکدام از آنانواع نقد و همچنین تعریف ه چارچوبفرهنگی برای مشخص کردن 

باغی بهره گرفتـه شـده و در مرحلـه بعـد بـرای تکمیـل        درجه اول از نظریات آقای قره

 اللهی مراجعه شده است. دکتر آیت یتعاریف، به آرا

های کلی، جای نقدِ نقدهای تخصصی در هنر تجسـمی بسـیار    با وجود این پژوهد

جایگـاه نقـد و    دربـارة د ابهـام  های موجود در این حوزه، باعث ایجـا  خالی است. کاستی

میزان تأثیر آن بر هنر و جامعه شده است. این امر، لـزوم مطالعـات تخصصـی در ایـن     

، شرحی بر وضعیت نقدهای هنر تجسمی در سـال  این گزارشدهد.  حوزه را افزاید می

در آن، تندیس بوده و  نقدنویسیخورشیدی است. سالی که تنها نشریه تخصصی  5939

به دالیلی که مورد اشاره قرار خواهد گرفت، جوابگوی حجم باالی نیازهـای  آن هم بنا 

 هنری کشور نبوده است.

رو، با رویکردی تحلیلی، قصد ایجاد شناختی عمیـق و دقیـق    گزارش فرهنگی پید

نسبت به جایگاه کیفی و محتوایی نقد هنرهای تجسمی و تأثیر آن بر هنرهای تجسمی 
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خورشیدی و نقدهای چاپ  5939زمانی مربوط به سال  ةظور، بازایران را دارد. به این من

تخصصی هنرهای تجسـمی، مـورد تحلیـل و بررسـی      شده در نشریات تخصصی و نیمه

هـای ارائـه شـده     این موضـوع و تحلیـل   دربارةقرار خواهد گرفت. از پس ارائه گزارش 

با قابلیت عملیاتی شناسی کیفی و محتوایی نقدها، پیشنهادهای راهبردی و  آسیب دربارة

ن فرهنگی و هنری که از طریـق آن،  شدن ارائه خواهد شد. پیشنهادهایی برای مسئوال

 پذیر شود. و توسعه نشریات تخصصی نقد امکان نقدنویسیاحیای جایگاه 

 

 اجرایی گزارش چارچوب

اجرایی آن بـه ایـن    چارچوببا توجه به نوع این گزارش فرهنگی که مسئله محور است، 

ابعـاد مختلـف    دربارةانواع نقد ارائه شده و  چارچوبواهد بود؛ در فصل اول، تعاریف و شرح خ

تخصصی مطرح در حـوزه نقـد    آن بحث خواهد شد. در فصل دوم، نشریات تخصصی و نیمه

خورشـیدی اشـاره خواهـد شـد.      5939هنرهای تجسمی معرفی و به نقدهای رایج در سـال  

نـام خواهـد    5939نقدهای هنر تجسمی در سال  شناسی فصل سوم تحقیق، تحلیل و آسیب

داشت. این فصل با بستر قـرار دادن انـواع نقـد در حـوزه هنرهـای تجسـمی، بـه بـازخوانی         

آنها خواهد پرداخـت. فصـل چهـارم     شناسی آسیبهای شاخص در هر حوزه و تحلیل و  نمونه

د. روش شـ خواهـد  ایـن گـزارش فرهنگـی را اشـاره      هاینتایج و پیشنهاد به گذرا طور بهنیز 

ای  ، توصیفی و تحلیلی بـوده و شـیوه گـردآوری اطالعـات، کتابخانـه     این گزارشتحقیق در 

است. جامعه آماری مورد بحث برای این تحقیق نیز کلیه نقدهای هنر تجسـمی در نشـریات   

هـای مـورد     شود. تعداد نمونـه  خورشیدی را شامل می 5939تخصصی سال  تخصصی و نیمه

نیز، حدود پانزده نقد شاخص را شامل شده که شیوه گزیند آنها انتخابی  بحث برای گزارش

خواهد بود. این نقدها در فصل سوم گـزارش و در ذیـل معرفـی انـواع نقـد و میـزان توجـه        

 .شدنشریات ایرانی به آنها استناد خواهد 

تخصصـی،   طـور  بـه در این گزارش، نشریات تخصصی، نشریاتی دانسته شـده کـه   

ها، گزارشات و نقدهای مربـوط بـه هنرهـای تجسـمی را چـاپ       ه، مصاحبهمقاالت کوتا
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تخصصی به نشریاتی اطالق شـده کـه تمرکزشـان بـر       کنند. همچنین نشریات نیمه می

روی هنر تجسـمی و نقـدهای پیرامـون آن نبـوده اسـت. محوریـت ایـن نشـریات بـر          

 دربـارة ی مکتـوب  هـا، نقـدها   موضوعات دیگر استوار بوده، ولی در خالل برخی شـماره 

اند. ایـن نشـریات ممکـن اسـت،      های هنر تجسمی را چاپ کرده هنرمندان و نمایشگاه

نامه یا حتی روزنامه باشند. همچنین ممکـن اسـت    نامه، هفته فصلنامه، ماهنامه، دو هفته

 نقدهایی از افراد سرشناس یا افراد غیر متخصص را چاپ کرده باشند.



 

 

 

 

 

 فصل اول

 نقد وبچارچتعاریف و 

 
 

 تعریف نقد

به معنای جدا کردن سره از ناسره و تمیز دادن خـوب از بـد    5در زبان فارسی، واژه نقد

است. نقد یک اثر، معرفی و شرح آن اثر در راستای برجسته کردن نقاط قوت و ضـعف آن  

، نقـد هنـری را حاصـل نگریسـتن،     «هنر نقد هنـری »در کتاب  باغی اصغر قره علیاست. 

 (.72: 5911باغی،  داند )قره و گوش سپردن به صدای اثر هنری میقرائت متن 

ای مشخص از داند به شمار آورد. مرزهـای نقـد بـا برخـی      نقد هنری را باید حوزه

های دیگر نامشخص است. نقد، عملی ساده و همگن نیسـت، بلکـه وحـدت آن از     حوزه

ر نسبت به موضوعات ت طریق هدفد که همانا تبیین آثار و انجام قضاوتی هرچه درست

 (.52: 5941گردد )هوف،  است حاصل می

پـردازد.   هـا مـی   آثار هنری و ارزیـابی آن  دربارةای، نقد هنری به بحث  ریشه طور به

ترین اهداف نقد هنری، دستیابی به مبنای عقالنی برای درک هنـر اسـت.    یکی از مهم

ارزیـابی و   ؛داننـد  اثـر مـی   شناختی یـک  ترین معنای نقد هنری را ارزیابی زیبایی بنیادی

کـوب   . در ایـن رابطـه، عبدالحسـین زریـن    اند انجام دادهنقدی که منتقدان بصیر و توانا 

امـور   دربـارة نقد و نقادی که عبارت از سنجد و ارزیابی و حکـم و داوری  »نویسد؛  می

است، اختصاص به ادبیات ندارد و در سایر امور نیز مورد حاجت و ضرورت است، چنانکه 

                                                           
1  . criticism 
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در فلسفه و تاری  ادبیات و لغت نیز نقد و نقادی وجود دارد. گذشته از اینها، فنون هنری 

نیز چون نقاشی و حجاری و موسیقی، همگی حاجت به نقد و نقادی دارنـد و تشـخیص   

« مراتب و درجات آثاری که بدان هنرها مربوط است، همه محتاج ناقـدان بصـیر اسـت   

های پیشرفته و در قلمرو هنرها، اهمیت نقـد و   در تمدنامروزه » (.1: 5916کوب،  )زرین

مخاطبان هنر، بر کسـی  سازی درک و فهم  نقد آن در رشد و شکوفایی هنرها و افزون

دانند کـه ارزش واقعـی و حقیقـی آثـار هنـری را نقـد هنـر و         پوشیده نیست و همگان می

آزاردهنده و ناخوشـنودش  های  کنند. انتقاد، در هر صورت حتی اگر جنبه منتقدان تعیین می

افزون باشد، باز هم سازنده و آموزنده است و در تهذیب، ارشـاد، هـدایت ذوق و قریحـه و    

است و همانند راهنما و عصـایی بـه    شکوفایی حس آفریند و خالقیت هنرمند بسیار کارا

 (.73: 5912اللهی،  )آیت« هنگام ناتوانی و از کارافتادگی است

بهتر اثر هنری است. این نیاز طبیعی انسـان اسـت کـه راهـی     هدف از نقد هنری، درک 

ها و اندیشیدن به معـانی اثـر هنـری را در     درست و سنجیده برای تماشا و دریافت شایستگی

یابـد. بـا    تری را در آثار هنری مـی  ، محتوای غنی اختیار داشته باشد. چشم و ذهن تربیت شده

زبان را یـارای بیـان کامـل آنچـه تصـویر هویـدا       ای را اعتقاد بر آن است که  ، عدهاین وجود

کنـد؛   همواره یک گسل نشانه شناختی، نقد را از تصویر هنری جدا می رو ازاینکند نیست.  می

گیـرد و از سـوی    های زبـانی را بکـار مـی    نقد نقاشی ماهیتی بینابین دارد؛ از یک سو، نشانه»

های منحصر به فردی بـه نقـد    گیهای بصری معطوف است. این ماهیت، ویژ دیگر، به نشانه

کنـد. اساسـاً    های متعددی را بر آن تحمیل می ها و محدودیت دهد و در عین حال، چالد می

شـود کـه نقـد هیچگـاه      زبان و واقعیت نسبت یک به یک ندارند و همین ویژگی سبب مـی 

پـذیر   ویلهای زبانی تح های بصری به نشانه نتواند نقاشی را تمام و کمال توصیف کند. نشانه

نقد بین دو قطب واژه و تصویر پیوسته در نوسـان اسـت. پساسـاختارگرایان     بنابرایننیست و 

هـا بـه    اند که زبان فی حد ذاته، گریزنده و سرشار از ایهام و ابهام است. این ویژگی نشان داده

هنگـی و  فر  کاهد. نقد نقاشی همواره از زمینـه  یابد و از شفافیت آن می متن نقد نیز تسری می

پذیرد و این تأثیر عالوه بر نـوع نگـرش منتقـد، در نحـوه      تاریخی و اجتماعی منتقد تأثیر می
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آینه تمـام   تواند یابد. در نتیجه، نقد نقاشی نمی های زبانی نیز ظهور و بروز می بکارگیری نشانه

ـ  که یک گسل نشانه شناختی همواره نقد را از نقاشـی جـدا مـی   نمای نقاشی باشد، چرا « دکن

 (.55: 5939)ابوالقاسمی، 

های درک تمام و کمال اثر هنری، منتقد  با وجود چنین دیدگاهی، با وجود دشواری 

کند تا با بازسازی فرایند آفـریند هنـری و شـرح هـدف و نیـات       به تماشاگر کمک می

 اصلی از خلق اثر، به درک بیشتری از آن نائل آید.

 
 انواع نقد

ارائه شده است؛ « انواع نقد»د هنری، فهرستی بلند از های مختلف نق در کتاب شیوه

شناسـانه، نقـد    شناسـانه، نقـد روان   نقد فنی و علمی، نقد معنایی و محتوایی، نقد جامعـه 

شناسانه، نقد تـذکره نویسـانه    گرا یا اسطوره فلسفی، نقد تحلیلی، نقد تطبیقی، نقد افسانه

، این عنـاوین را ذکـر   «لف نقد هنریهای مخت شیوه»یا شرح حال. این کتاب، ذیل تیتر 

است؛ نقد فنی و ساختاری، نقد معنایی و محتوایی، نقد زیباشناسانه، نقد بـه معنـی     کرده

گزارش احوال شخصی، نقد گزارشی نمایشگاه یا یک واقعه هنری، نقد معرف هنرمنـد،  

، مصـاحبه  نقد ستایشگر و نقد نکوهشگر، نقد راهنما، نقد تطبیقی یا قیاسی، نقد تاریخی

سرا، نقد آرمانی یا نقد ترکیبی، نقد شیوه تکـوین،   یا نقد حضوری، نقد داستانی یا داستان

ای، نقد زمان نگارانه، نقد گروهـی یـا    نقدِ نقد یا انتقاد از نقد، نقد غیر مستقیم یا مکاتبه

 (.5912اللهی،  ای، نقد حاشیه نویسی، نقد تردیدی یا تشکیکی )آیت نقد مشاوره

انـواع   دربارةشکلی برخی توضیحات  ، گستردگی اسامی و گاه همگفته پیداب در کت

بندی  رو، تقسیم نقد، باعث شده تا برای در اختیار داشتن معیار اصولی برای گزارش پید

الگـوی بحـث    منزلـة  باغی را بـه  اصغر قره ، نوشته علی«هنر نقد هنری»و تعاریف کتاب 

 بندی کرده است؛ اغی انواع نقد را به شکل زیر طبقهب تر قرار دهیم. قره مورد توجه جدی

 نقد ژورنالیستی .5

 نقد آموزشی .7
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 نقد پژوهشی )آکادمیک( .9

 نقد ابزاری و کاربردی .6

 نقد فرمالیستی .1

 نقد فراگیر و مردم پسند .4

 نقد حسی و ذهنی )اکسپرسیونیستی و متافیزیکی( .2

 نقد ساختارشکن .1

 نقد فمینیستی .3

شـناختی   اجتمـاعی و روان  -یخی، سیاسـی گرا یا محتواگرا شامل تـار  نقد متن .53

 5(.517-547: 5911باغی،  )قره

 
 معنای آسیب کیفی و محتوایی در نقدها

هـای بحـث اسـت.     ترین واژه یکی از کلیدی« شناسی آسیب»با توجه به عنوان گزارش، 

شناسی کیفی و محتوایی نقدها، بحث تخصصی و واکاوی این موضوع اسـت کـه چـه     آسیب

افزاید یا کاهد تأثیر نقد بر مخاطب و جامعه هنـری تأثیرگـذار هسـتند. بـا      هایی در مؤلفه

ی تأثیرگـذار و جـدی بـرای آنهـا قابـل      چارچوبهای نقادانه در کشورهای غربی،  مرور فعالیت

هـا و   ای مکمل برای نمـاید  ی که موجب تدوین نقد، به عنوان مؤلفهچارچوباستخراج است. 

را در تکمیل آگـاهی مخاطبـان از آثـار هنـری بـر عهـده        اتفاقات هنری شده و تأثیری مهم

های پید، نقد هنری تأثیری غیر قابل انکار بـر   گیرد. در کشورهای غربی و در ایران دهه می

های هنـری   مخاطبان و جامعه هنری داشته و چه بسا بسیاری از هنرمندان شاخص و جریان

 اند. باقی گذاشتهاز طریق همین نقدهای مهم، تأثیرات ماندگار از خود 

خورشیدی، جایگـاه   5939ظاهراً در ایران امروز و بازه زمانی مورد بحث، یعنی سال 

ترین سطح اهمیت خود تنزل پیدا کرده است. در این  نقد آثار هنرهای تجسمی به پائین

                                                           
خورشیدی، مورد اشاره قرار  5939های مربوط به تحلیل انواع نقد در سال  وضیحات مربوط به هر یک از این نقدها در بخدت. 5

 خواهند گرفت.
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های مهم دولتی هم نقـدی در نشـریات چـاپ     ها و جشنواره ها حتی برای دوساالنه سال

گزارشـی مختصـر از وضـعیت کلـی      درنهایـت های مهم،  این جشنواره ارةدربشود.  نمی

نامه تندیس( یـا در سـتون جـانبی     ارائه شده و در تنها نشریه تخصصی )هفته  نمایشگاه

 شود. ها چاپ می صفحات فرهنگی و هنری برخی روزنامه

نامـه   چنانچه اشاره شد، تنها نشریه تخصصی در حوزه نقد هنرهای تجسمی، هفتـه 

ها نیز به شکل نیمه تخصصی و غیـر   دیس و تا حدی ماهنامه گلستانه بوده و روزنامهتن

اند. در این میان، چند نشریه غیر تخصصی نیز  ها را پوشد داده مستمر، برخی نمایشگاه

آرایی، اشـاراتی گـذرا بـه برنامـه      در کنار گزارش آشپزی، دستور پخت غذا و آداب سفره

را نیز به بخد « هنری»شته و از طریق این اشارات، واژه های هنری دا برخی نمایشگاه

 اند. شناسنامه نشریات خود وارد کرده

منظور از آسیب کیفی و کمی در گزارش پـید رو، تعیـین ایـن مسـئله اسـت کـه       

خورشیدی تا چه حد با تعاریف معیار از نقد همخـوانی   5939نقدهای چاپ شده در سال 

است. برای مثال اگر نقد فرمالیسـتی، نقـدی عـاری از     داشته و تا چه حد با آن متفاوت

های هنری و سـبکی تعریـف شـده     وریامحتوای حسی و عاطفی و نگرشی به سوی فن

)با محوریت کامل فرم و مستقل از معنا(، در یک نقد مدعی نگـاه فرمالیسـتی در سـال    

. در شود میجه این نقد توبه ، تا چه حد این اصول مورد توجه بوده و اساساً چقدر 5939

شناسی، نگاه گذرایی نیز به ابعاد فرهنگی محتوای نقدها صورت خواهد  ضمن این آسیب

های فرهنگـی و هنـری کشـور تناسـب      چارچوبپذیرفت. از این جهت که تا چه حد با 

 داشته و تا چه حد در تعارض هستند.
 

 شرحی بر معنای نقد مفید و تأثیرگذار  

مفید و تأثیرگذار بسیار دشـوار و وابسـته بـه سـالیق     برای نقدهای  چارچوبتعیین 

ای بر آن است که هیچ نقدی قطعی و همیشگی نیسـت. نقـد    شخصی است. اعتقاد عده

شود، بلکه همیشه وابسـته بـه رونـد تـاریخی و      هرگز برای یک بار و همیشه انجام نمی
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مـتن گذشـته    ای خاص از تکامل اجتماعی است. با هر تغییری در روند تـاریخی،  مرحله

رسـند، زیـرا    های انتقادی هرگز به اتمام نمـی  احتیاج به شرح و نقد دوباره دارد و پرسد

 (.51: 5941هایی بسته نیستند )هوف،  قوانین موجود، مجموعه

ارتباطی میان اثر هنـری و مخاطبـان اسـت. نقـدهای مفیـد و        ترین حلقه نقد، مهم

 چـارچوب ها که دارای  نمایشگاه دربارةخصصی های ت عنوان متن توان به تأثیرگذار را می

، نقد مفیـد و تأثیرگـذار را   این  علمی، خردمندانه و اثربخد هستند معرفی کرد. با وجود

علمی، خردمندانه و اثـربخد دانسـت. نقـدی کـه قابلیـت       چارچوبتوان نقد دارای  می

ا دارد. در این راستا، های هنری ر برداری از ابعاد مغفول مانده آثار و جریان معرفی و پرده

عنوان نقد مفید و تأثیرگذار  نقدی که سره را از ناسره مشخص کند نیز قابلیت تعریف به

هـای پایـدار شـده و     را دارد. در هنر معاصر ایران، چنـد نقـد مهـم موجـب تأثیرگـذاری     

هـای   های پایداری را بوجـود آورده اسـت. اساسـًا هنـر مـدرن از طریـق فعالیـت        جریان

ها به جامعه ایرانی معرفی شده و قوام پیدا کـرده اسـت.    نقدنویسیهی و همین نمایشگا

هاست که به شکل کامالً بارزی با نقد منتقدان  هنری سقاخانه یکی از این نمونه  جریان

 نگاران در هنر معاصر ایران مطرح شده و ماندگار شده است. و روزنامه

ه مغـرب زمـین، ابتـدا از طریـق نقـد      های هنری شناخته شـد  بسیاری از اسامی و جریان

د و مورد توجه عموم قرار گرفت. منتقدان با شـرح موشـکافانه و نگـاه ریـز     شمنتقدان مطرح 

های هنری نیز نقشی کلیدی ایفا کردنـد. بـرای    گذاری مکاتب و جریان بین خود، حتی در نام

تاری  هنـر ثبـت شـده    نگار در  روزنامه -به واسطه نقد یک منتقد« امپرسیونیسم»مثال، واژه 

های کلود مونه با نـام طلـوع آفتـاب بـه      یکی از نقاشی دربارةاست. لویی لورا این اصطالح را 

ای که پس از ثبت در نشریه شاری واری، از سوی جامعـه هنـری پذیرفتـه     کار برده بود. واژه

قاشـان  هاید از آن بهـره جسـت. مقالـه ن    شده و حتی خود مونه نیز بعدها برای توضیح ایده

آپلینر نیز به معرفی جریان هنری کوبیسم کمـک شـایان تـوجهی کـرد. اصـطالح        کوبیست

های فوتوریسم را هـم او   سورئالیسم نیز نخستین بار توسط وی به کار برده شد. یکی از بیانیه

گـذاری سـبک فوویسـم     (. نام1: 5921نوشت. اصطالح ارفیسم نیز از ابداعات او بود )پاکباز، 
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 (.  599نگار( بود )همان:  هده لوی وسل )منتقد و روزنامهنیز بر ع

نگار پیشـرو، دسـت    های پید از انقالب اسالمی، چند منتقد و روزنامه در ایران سال

 دربـارة هـا، هـدف از نگـارش نقـد      سـال   هـایی از ایـن دسـت زدنـد. در آن     به فعالیـت 

با سبک آثار و فضای های هنر تجسمی، بیشتر از هر چیز، آشنا کردن مخاطب  نمایشگاه

نظـر   نگـار صـاحب   ذهنی هنرمند بود. این نقدها توسط تعداد محدودی منتقد و روزنامـه 

های اول و تا حدودی دوم پس از پیروزی انقالب اسـالمی،   کرد. در دهه نگارش پیدا می

نظر و  نقدها همچنان عیار باالیی داشتند، تا اینکه به مرور، با کاهد حضور افراد صاحب

ای، بازخورد و تأثیر نقـد در جامعـه    نویسان نیمه حرفه وی مقابل، افزاید تعداد نقددر س

 هنری کاهد پیدا کرد.

اصـولی و علمـی و    چـارچوب به این ترتیب، نقـد مفیـد و تأثیرگـذار، نقـدی دارای     

همچنین نقدی تأثیرگذار بر جامعه هنـری اسـت کـه در راسـتای معرفـی هرچـه بهتـر        

مل را بر عهده داشته و تأثیرگـذاری مشـخص و روشـنی را از    اتفاقات هنری، نقشی مک

  گذارد. خود بر جای می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 فصل دوم

هنر  نقدنویسیفعال در حوزه  یتخصص یمهو ن یتخصص یاتعملکرد نشر

 3131در سال  یتجسم

 

 

 یتجسم یهنرها دربارةنگارش نقد  بسترهای

تـرین   ای تجسمی ایران، سه راه عمده دارد؛ ابتـدایی هنره دربارةعرضه نقد مکتوب 

گونـه   ترین نوع ارائه نقد یعنی نگارش و چـاپ آن در نشـریات اسـت. ایـن     مسیر، سنتی

شـود. انتخـاب نقـد     تخصصی چاپ می نقدها یا در نشریات تخصصی یا در نشریات نیمه

یرنـده نشـریه   گ برای چاپ در نشریه نیز بر عهده سردبیر، دبیر سرویس یا هیئت تصمیم

است. نقدهای چاپ شده در نشریات، متناسب با درجه علمـی نشـریه و جایگـاه علمـی     

کند. مسیر دوم بـرای ارائـه نقـدهای مکتـوب،      مسئوالن و داوران نشریه، اعتبار پیدا می

تهیه کاتالوگ یا بولتن است. در این شیوه، خود هنرمند یا منتقد، متنی را آماده کـرده و  

 دهد. مراتب کمتر از نشریات، در اختیار مخاطبان نمایشگاه قرار می در تیراژی به

مسیر سوم برای ارائه نقدهای مکتوب، ثبـت آنهـا در فضـاهای مجـازی اسـت. بـا       

آثار هنری و  دربارةگسترش روزافزون فضاهای مجازی، بسترهای ارائه نقدهای مکتوب 

فضـای مجـازی، هـم توسـط     ها نیز افزاید پیدا کرده است. نگـارش نقـد در    نمایشگاه

گیـرد. ایـن نقـدها در     منتقدان متخصص و هم توسط افراد غیر متخصص صـورت مـی  

های تلگرامی و حتـی   بوک، اینستاگرام، گروه ها، صفحات شخصی یا هنری فیس وبالگ
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 شود. های کوتاه یا مفصل در پائین اخبار نمایشگاهی درج می گاه به صورت کامنت

 طـور  بـه الوه بر نقدهای چـاپ شـده در نشـریات کـه     خورشیدی، ع 5939در سال 

، تعداد زیادی متن شبه نقد در فضای مجازی انتشـار یافـت. ایـن    شدندجداگانه بررسی 

تجربـه   ای از منتقدان گاه شناخته شده و گاه کامالً گمنـام و بـی   طیف گسترده راها  متن

مجـازی، عـدم   نگارش پیدا کرد. ویژگی اصلی نقدهای نگـارش پیـدا کـرده در فضـای     

پایداری آنها است. به این معنی که با بسته شدن دائمی یک صفحه اینترنتی یـا ایجـاد   

های جدید پس از متن نقد مورد نظر، آن نقد یا به کل از بین رفتـه یـا بـه شـکل      پست

 شود. ملموسی از معرض دید خارج می

ود دامنـه  نقدهای مکتوب نمایشگاهی که به شکل کاتالوگ یا بروشور است، با وجـ 

هـا در   مخاطبان اندک، از تأثیرگذاری نسبتاًً چشمگیری برخـوردار اسـت. ایـن کاتـالوگ    

کند. در حافظـه   دسترس اهل فن قرار گرفته و از این طریق تأثیرگذاری روشنی پیدا می

های نمایشگاهی ایران، موارد زیـادی از معرفـی و مانـدگاری یـک جریـان       نقد کاتالوگ

این خورد. ولی با وجود  ها به چشم می دهای شاخص در کاتالوگوسیله ثبت نقه هنری ب

های نمایشگاهی به جمـالت کوتـاه شـاعرانه،     متن کاتالوگ  بخد عمده 5939در سال 

ارتباط با نمایشـگاه   های بی های ادبی یا دیگر متن برداری از فرازهای مختلف کتاب کپی

 تعلق داشته است.

 
 در حوزه نقد هنرهای تجسمیتخصصی مطرح  نشریات تخصصی و نیمه

های پید از انقالب  رغم اهمیتی که در دهه برای هنرهای تجسمی، علی نقدنویسی

داشت، امروز جایگاه سابق را ندارد. نمود اصلی کاهد اهمیت نقد، محدود شـدن تعـداد   

نشریات تخصصی در این حوزه است. دالیل زیادی از جمله کاهد سرانه خرید کتاب و 

عنوان دالیل این رکود قابل تأمل هستند. گسترش  هد مطالعه عمومی بهنشریات و کا

 آیند. اینترنت و دنیای مجازی نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در این ماجرا به حساب می

نامه تندیس، تنها نشریه تخصصی در حوزه چاپ نقدهای  در چند سال اخیر، دو هفته
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 دربارةرغم پذیرش و نگارش نقد  ای که علی ها بوده است. نشریه نگارخانه دربارةمکتوب 

گو با هنرمندان و آشنایی با ایشان، ارتباط هنر و ها، مطالبی را نیز در حوزه گفت نمایشگاه

جوانـب   مـورد  دربخشـی   سیاست، هنر و اقتصاد، تاری  هنرهای تجسمی و اساساً آگاهیو 

نامـه   ده در دو هفتـه رساند. کیفیت نقدهای چاپ شـ  مختلف هنرهای تجسمی، به چاپ می

گرانـه   تندیس، دارای نوسانات چشمگیری است. این نقدها عمدتاً در حوزه نقدهای ستاید

 بندی هستند. پسند( قابل طبقه گر )ژورنالیستی و یا فراگیر و مردم و نکوهد

با توجـه بـه   »گر گفته است؛  گرانه یا نکوهد اللهی در تعریف نقد ستاید دکتر آیت

ودی است تأثیرپذیر و گاه این تأثیرات تا حد فریبندگی انسـان و حتـی   اینکه انسان موج

کند، ممکن است منتقدی به دالیل ویژه به اثر هنرمندی یا بـه خـود    بندگی او عمل می

او وابستگی پیدا کند؛ وابستگی اخالقی، عقیدتی، سیاسی، اجتماعی، میهنـی و غیـره. در   

هـایی از   ود را به شکل و قالب تحسـین این صورت، در نقدهای خود عوامل وابستگی خ

کند. عکس این موضوع نیز ممکن اسـت اتفـاق بیفتـد.     هنرمند و اثر هنرید آشکار می

مهـری   های مختلف، هنرمنـدی را مـورد بـی    عدم پسند یک هنرمند یا اثرش از دیدگاه

منتقد قرار دهد و منتقد به یاری قلم و کلمات فریبنده و جمالت خشک و خشن، بیننده 

را نسبت به هنرمند بدبین سازد. در هر دوی این نقدها، اغراض شخصـی منتقـد نقـد    

 (.13: 5912اللهی،  )آیت« گونه نقدها، از دیدگاه جامعه و تاری  مردودند اساسی دارد و این

درهای نشریه تندیس تقریباً به روی همه منتقدانی که دستی در نوشـتن دارنـد بـاز    

خــود، نســبت بــه دریافــت نقــدهای هنرمنــدان و  اســت. ایــن نشــریه در صــفحه دوم

ها و عقاید صاحبان  نظران اعالم آمادگی کرده و با ذکر این نکته که چاپ دیدگاه صاحب

ها را مـورد تأئیـد    داند، بسیاری از آن ها و عقاید نمی تأئید آن دیدگاه منزلة بهنقد را لزوماً 

نظران اسـت.   ه و نقد هنرمندان و صاحبتندیس آماده دریافت مقال» کند؛ قرار داده و چاپ می

دیدگاه و عقاید تندیس نیسـت. تنـدیس در اصـالح،     منزلة بهدیدگاه و عقاید صاحبان آثار، لزوماً 

ویراید و تلخیص مقاالت، تا جایی که به اصل دیـدگاه صـاحبان اثـر خدشـه وارد نشـود، آزاد      

 «.همراه با تصـویر باشـد   ود واست. مقاالت ارسالی یک طرف کاغذ و به صورت خوانا نوشته ش
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هـای پـید    این وضعیت، با کیفیت نقدها و مقاالت چاپ شده در نشریات شاخص دهـه 

که فقط نقـدهای ارسـالی توسـط افـراد سرشـناس فرهنگـی، ادبـی و هنـری را چـاپ          

خورشیدی، به غیر از تندیس، نشـریه   5939کردند، تفاوت چشمگیری دارد. در سال  می

اپ نقدهای مربوط به هنرهـای تجسـمی وجـود نداشـت. بـه      تخصصی دیگری برای چ

تنها عبارت ساده، انحصار چاپ و ارائه عمومی مکتوبات منتقدانه در حوزه هنر تجسمی، 

 به این نشریه تعلق داشت.

های پـید، نشـریات معتبـری چـون کِلـک، آدینـه و        دهه دراین درحالی است که 

پرداختنـد. نقـدهای    های تأثیرگـذار مـی  سخن، با رویکردی کامالً تخصصی به ارائه نقد

چاپ شده در آن نشریات تا حدی معتبر و تأثیرگذار بود که هنوز هم برای مطالعه فراز و 

 آیند. ترین منابع مکتوب به حساب می ها جزو مهم سال  هنرهای تجسمی در آن  نشیب

د تخصصی نیز به نگارش نقـ  خورشیدی، چند نشریه به اصطالح نیمه 5939در سال 

پرداختند. فعالیت اصلی ایـن نشـریات، موضـوعاتی دیگـر بـوده و در خـالل برخـی         می

های مختلـف هنرهـای تجسـمی را     نمایشگاه دربارةصفحات، آرای منتقدانه برخی افراد 

های نادری مثل ماهنامه گلستانه، با تمرکز بر فرهنـگ و   داده است. نمونه نیز بازتاب می

 کنند. ابل تأمل چاپ میهنر و ادبیات، گاهی نقدهایی ق

هـایی مثـل    های کثیراالنتشار است. روزنامه تخصصی، روزنامه بخد اصلی نشریات نیمه

های دیگر کـه   همشهری، جام جم، اطالعات، ایران، آفتاب یزد، اعتماد، شرق و برخی روزنامه

 انـد.  هـای هنـری اختصـاص داده    هایی را به نقد نمایشگاه های خود، ستون طی برخی شماره

هایی از صفحات فرهنگـی   ای یک بار( ستون ها در ایامی مشخص )مثالً حداکثر هفته روزنامه

ها نیز قرعه به نام هنر تجسـمی خـورده و    دهند. در برخی شماره خود را به هنر اختصاص می

کند. برخی از ایـن مطالـب گـاه بـه نقـدهای       ابعاد مختلف آن نگارش پیدا می دربارةمطالبی 

کنـد. در گذشـته میـزان ایـن نقـدها در       تعلق پیدا می نقدنویسیو بر پایه اصول دار  شناسنامه

میـانگین، فقـط    طور بههای معتبر شاید  های اخیر، روزنامه ها بیشتر بود، ولی طی سال روزنامه

 کنند. یک بار در ماه چنین نقدهایی را چاپ می
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پید رفته که  خورشیدی به سمتی 5939های چند سال اخیر و سال  فضای روزنامه

های محدود مربوط به نقد هنرهای تجسمی نیز به جـای تمرکـز بـر یـک      همین ستون

دهد. نقدهای این  نمایشگاه یا اتفاق هنری خاص، موضوعات کلی را مورد اشاره قرار می

شدند، بـازخورد جـدی و    نشریات، حتی آنهایی که توسط منتقدان نسبتاً معتبر نوشته می

 کرد. ی ایجاد نمیمستمری در جامعه هنر
 

 3131هنرهای تجسمی در سال  دربارةنقدهای رایج 

هـای دیگـر نقـد از فراوانـی بیشـتری       نقدهایی مثل نقد ژورنالیستی، نسبت به گونه

برخوردار است. نقدهای دیگری مثل نقدهای آموزشی و پژوهشی، به دلیل نیاز غیرقابل 

هـای   بـه همـین دلیـل نمونـه     انکار به تخصص علمی، منتقدان فعال کمتری داشـته و 

 شاخص از آن بسیار کم است.

ـ  33هنرهای تجسمی در دهه  نقدنویسیشرایط حاکم بر  رو،  هخورشیدی، ذیل تحلیل روب

هـای گروهـی در    اغلـب نمایشـگاه  »دهـد؛   های موجود در خود را نشان مـی  بخشی از آسیب

الزم کـه بایسـته چنـین    هـای تحقیقـاتی    منسـجم و زمینـه    السابق بدون ایده ایران، کما فی

در شرایط حاضر مـد روز اسـت و    5ویژه آنکه کیوریتوری هشوند، ب رخدادهایی است، برگزار می

توانید نمایشگاهی گروهـی برگـزار کنیـد و عنـوان      شما با کمی اعتماد به نفس و پشتکار می

هایی در حـد   گاهخود بیفزایید. لیکن در اغلب موارد، ایده چنین نمایش  کیوریتور را هم به رزومه

 (.1: 5939)رفیقی منفرد، « ماند طرح اولیه و تیتری جذاب باقی می

بایسـت نقـدهایی مثـل     نکته عجیب اینجاست که بر پایـه انتظـارات منطقـی، مـی    

پسند از فراوانی زیادی برخوردار باشند، اما تالش منتقـدان سـال    نقدهای فراگیر و مردم

گونـه از   یق و پر مغز موجب شده تا به ایـن های عم خورشیدی برای نگارش متن 5939

عرف نوشتار نقد هنری در ایـران  » ؛نقد، بهای زیادی داده نشده باشد. در تعبیری جالب

ترین انتقادات نیز زبان پر شور تراژیـک   به لحنی عبوس عادت کرده است و حتی صریح

                                                           
 نمایشگاه گردان. 5
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 (.71: 5939)حسنجانی، « را برگزیده است

الیستی نیز باید از اقبال زیادی برخوردار باشند، ولـی  همچنین نقدهایی مثل نقد فرم

هـای   هایی فرمالیستی باشند، نمونـه  هایی که شاید در نگاه اول، متن رغم وجود متن علی

های نقد، مثل نقد  گونه نقد نیز از فراوانی کمی برخوردار است. برخی گونه شاخص از این

کلی نادیده گرفته شده  طور بهگی، یا فمینیستی نیز به دلیل خط قرمزها و تابوهای فرهن

های منسوب به آن، به شکلی غیـر مسـتقیم و تـا حـدی رمزآلـود اشـاراتی بـه         یا نمونه

 اند. فمینیسم یا ضد فمینیسم داشته



 

 

 

 

 

 فصل سوم

 3131در سال  یهنر تجسم ینقدها شناسی یبو آس یلتحل

 

 

 3131 نقدهای ژورنالیستی هنر تجسمی در سال

باغی معتقد است که مرور هنری، توصیف صریح آثار به نماید درآمده در یک  هاصغر قر علی

رسد، اما نقد هنری  خوبی و بدی کارها به پایان می دربارةنمایشگاه است و اغلب بدون اظهار نظر 

های  ها و تعیین ارزش آثار بر مبنای معیارهای پذیرفته و شرح و بیان راه در پیوند با ارزیابی کیفیت

ابی هنرمند به اهداف تجسمی خوید است. نقـد ژورنالیسـتی، بـه انعکـاس مختصـری از      دستی

مانـد و اغلـب، عنـوان     های کلی یک نمایشگاه برای مخاطبان عام و گسترده محدود می ویژگی

های قدیمی، مجال و فضای پرداختن به تجزیه  ها و روزنامه گذارند. در مجله مرور را روی آن می

 های گوناگون فراهم نبود. اتیک و زیر و رو کردن تئوریهای سیستم و تحلیل

رنـگ و خـط و فضـا و     دربارةخواست که هر روز و هر هفته، دائم  خواننده هم نمی

رفـت آن بـود    بندی آثار مطلب بخواند. نهایت انتظاری که از نقد ژورنالیستی مـی  ترکیب

کند و بـه جـای نجواهـای    یک نمایشگاه یا رویداد هنری را باز  دربارةگو و که باب گفت

کـرد یـا داوری    پنهانی، به آن شکلی باز و همگانی بدهد. این نوع مرور، یا داوری نمـی 

خواسـت کـه داوری    کرد، اما از دیگـران مـی   ترین شکل ممکن بیان می خود را به کوتاه

 کنند و عادت انتقاد کردن را در جامعه رواج دهند.

ته و سنجیده داشته باشد و هم ممکن اسـت  تواند شکلی پخ نقد ژورنالیستی، هم می

نویسی را به خود بگیرد. بارها در نقد ژورنالیستی دیـده  شکل یک یادداشت سردستی و خاطره
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وقتـی وارد  »نویسـد؛   کند، مثالً می ای متن خود را آغاز می شده که نویسنده با عباراتی کلیشه

از » نقـدهای ژورنالیسـتی اسـت؛    این یک روال متـداول در بیشـتر  «. نمایشگاه فالنی شدم...

های گالری طراحان آزاد، برای دیدن آثار اسماعیل قنبری که پائین رفتم، خـودم را آمـاده    پله

مواجـه خـواهم شـد. در همـان نگـاه اول، نـوع        5کرده بودم که احتماالً با آثاری از نوع کیچ

و دریـافتم کـه بـا    ام را جلـب کـرد    هماهنگی دلپذیرش با فضای گالری، توجـه  چیدمان و بی

تک آثار، از نـوعی شـعورمندی    رو هستم. تک هغل و غد روب نمایشگاهی بی ادا و اطوار و بی

گویانه برخوردارند. گویی قنبری بی هیچ هراسی از انگ کیچ بـودن، خواسـته    گاهانه و روایتآ

ت توانسـ  جو کند که در عین حال میو روایت خودش را جست 7بود تماشاگر، در هر اسکناس،

 (.1: 5939)عابدین، « نگاری یا بیوگرافی تاریخی هم تلقی شود نوعی تاری 

های شبیه به نقد که صـرفاً جهـت معرفـی یـک اتفـاق       کامل دیگری از متن  نمونه

کنند، به شرح زیر است. ضمن اینکه زبـان ایـن مـتن بـه دلیـل       هنری نگارش پیدا می

شکل مـرور یـک نمایشـگاه را     نهایتدرقرارگیری در یک روزنامه، کامالً خبری بوده و 

سومین نمایشگاه مهمانی هنر، با آثاری از هنرمندان صاحب نام ایران، عصر یکی » دارد؛

ای کـه گذشـت در خانـه هنرمنـدان ایـران افتتـاح شـد.         از روزهای گرم تابستانی هفته

در  خانه هنرمندان ایران برای سـومین سـال پیـاپی    نمایشگاه مهمانی هنر سه، به ابتکار

شود. دکتر مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران  خانه هنرمندان ایران برپا می

برگزاری این نمایشگاه گفت؛ همیشه ایـن گالیـه    دربارةو مشاور هنری شهردار تهران 

تـرین   های هنری مداوم نیستند و به تبع آن تأثیر ماندگار ندارنـد. مهـم   هست که برنامه

 ری خانه هنرمندان ایران در سه سال اخیر، تداوم آنها بوده است. های هن ویژگی برنامه

اساس یک راهبرد اساسی، همیشه مد نظـر بـوده و از تحقـق آن مراقبـت      این تداوم بر

است. دکتر سرسنگی در ادامه با اشاره به هدف برگزاری این نمایشگاه، افزود: اغلـب  شده 

                                                           

شـوند و تقلیـد نـاموفقی از     شـودکه در مقیـاس انبـوه تولیـد مـی      به آثار هنری اطالق مـی kitsch) مانی:)به آل« چکی» واژه.5

 استانداردهای زیباشناسی فرهنگ نخبه هستند.
 های اسکناسی بوده است. نقاشی ةموضوع نمایشگاه دربار .7
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خاص،  طور بهاند و  معین به حیات خود ادامه دادهها بدون وقفه و با راهبرد و رویکرد  برنامه

کنـد. امـا هـدف از برپـایی ایـن       نمایشگاه مهمانی هنر، سومین سال برپایی را سپری مـی 

نمایشگاه، تقویت خالقیت معنوی، تجلی حقیقت زیبایی شناسی و طـرح مسـئله موضـوع    

اسـت. در ایـن   رمضان و غنای روحانی آن برای ایجاد پیوند میان رمضـان و هنـر اصـیل    

بخد، منـوچهر معتبـر،    اثر از هنرمندانی چون؛ پرویز کالنتری، کامبیز درم 43نمایشگاه با 

فریدون امیری، رضا بانگیز، فرح ابوالقاسم، شیرین اتحادیه، نگار کالنتـری، علـی ذاکـری،    

جاه و ... به نماید و فروش گذاشـته شـده    اهلل درخشانی، علی ترقی کن، حبیب حسن عامه

خانـه   های پائیز، زمستان و ممیـز  . این نمایشگاه مهمانی، تا دوم مردادماه در نگارخانهاست

 (.3: 5939)روحانیان، « هنرمندان ایران دائر خواهد بود

متن فوق، تنها متن به ظاهر نقادانه در روزنامه آفتاب یـزد بـوده کـه در طـول سـال         

اشاره شـد، در دسـته نقـدهای    خورشیدی به چاپ رسیده است. این متن چنانچه  5939

 گیرد. خبری یا ژورنالیستی جای می

گونه نقدهای خبری را در نمونه پـید رو مطالعـه خـواهیم کـرد.      تر این نمونه کوتاه

متنی بدون نام نویسنده در روزنامـه شـرق و بـه مناسـبت معرفـی نمایشـگاه چلنگـر و        

 دربـارة وتـاه، امـا تفسـیری    نگار که به دلیل ذکر نکاتی هرچند ک ساز در گالری مس قفل

نمایشـگاه گروهـی   » گیـرد؛  جایگاه هنر فلزکاری، در زمـره نقـدهای خبـری قـرار مـی     

ساز در تـاری  پنجشـنبه بیسـت و دوم خـرداد مـاه در       گر و قفل هنرمندان چلنگر، کوفته

شـود. فـرم دادن فـوالد بـا شـیوه چکـد و سـندان و         نگارخانه مس نگار برگـزار مـی  

و تبدیل آن به اجسام زیبا، تزئینی و مصرفی درواقع تعظیم ایـن فلـز   گیری از آتد  بهره

گویـد و   سخت به نبوغ و مهارت هنرمند است. این نمایشگاه از هنرهای از یاد رفته مـی 

تواند با سلیقه مردم امروز تطبیق داده شود  دهد چگونه چلنگری )آهنگری( می نشان می

عرق ملی و سنتی چـه کـارکردی داشـته و     کوبی روی فوالد و تزئینات طالکوبی و نقره

هـای فـوالدی زیبـا و     هـا و قفـل   دست چگونه با اره و سوهان، تنـدیس  هنرمندان چیره

آفرینند. در این نمایشگاه، آثاری از حسین ماهرانی، مرتضی افضـلی،   تحسین برانگیز می
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همایون حیدری، سعید و صادق کیـانی عرضـه خواهـد شـد. نمایشـگاه گـروه چلنگـر،        

دوم خرداد به مدت یک هفته در نگارخانـه مـس    و ساز از پنجشنبه بیست گر و قفل کوفته

رود، مجتمع پـارک پـرنس، بخـد     ، خیابان مالصدرا، خیابان زایندهواقع در میدان ونک

 (.3: 5939نام،  )بی« شود تجاری، شماره پنج برگزار می

د، مثل ماهنامه تجربه که هایی که ظاهراً هیچ ارتباطی با هنر تجسمی ندارن ماهنامه

در اصل یک نشریه فرهنگی، هنری، ادبـی، خـانوادگی و معلومـات عمـومی اسـت، در      

هـایی کـه    کنند. متن هایی مثل نقدهای ژورنالیستی چاپ می های خود متن برخی شماره

علیرغم داشتن عناوین چشمگیر مثل بخد هنر امـروز ایـران، گـالری تجربـه، نقاشـی      

شکوه و مواردی از این دست، نکته قابل تأمـل و چشـمگیری کـه     دراماتیک در گالری

 قابلیت مطرح شدن به عنوان نقد، یا حداقل مرور هنری داشته باشند را ندارد.

هایی  ها را باید گزارشی نقادانه از یک نمایشگاه دانست. گزارشاتی که رگه این نوشته

هـای هنـری    ثیری بر جریـان ها وجود داشته و هیچ تأ ساده و غیرتخصصی از نقد در آن

 کشور ندارند.
 3131نقدهای آموزشی هنر تجسمی در سال 

شـناختی و بلـوغ هنـری     ای و زیبـایی  های حرفـه  آگاهی یگونه نقادی، ارتقا هدف از این

هـا   هـای درس و هنرکـده   هنرجویان بوده است. این شکل از نقد هنری، که بیشتر در کالس

ی خود هنرجویان کارآیی داشته و هم در مورد آثـار هنـری   نقد کارها دربارةمرسوم بوده، هم 

رفته است. مراد از این شیوه نقد، آن است که هنرجو بتواند کار خود یا آثـار   پیشینیان بکار می

 های آثار به تجربه برسد. ها و بدی سنجد خوبی دربارةدیگران را ارزیابی کرده و 

ها هستند که با دسـت گذاشـتن    صیل دانشگاهالتح اغلب نویسندگان این نقدها، جوانان فارغ

 دهند. ها را مورد نقادی قرار می های کمتر شناخته شده در جامعه هنری، آن بر روی واژه

ای از نقد آموزشی، به آقای هومن نحوی تعلق دارد. در این نمونـه، منتقـد در    نمونه

اری  ایـن شـیرها   مقدمه اشاره به نمایشگاهی از شیرهای سنگی، به بازخوانی آموزشی ت

پرداخته تا مخاطب، آگاهی بیشتری را نسبت به جایگاه تاریخی این عناصـر فرهنگـی و   
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هنری کسب کرده باشد. این نقد که در شماره تیرماه ماهنامه گلسـتانه چـاپ شـده بـه     

هـا و   ترین ویژگی که شیرهای سـنگی را از دیگـر نمادهـا، آئـین     مهم» شرح زیر است؛

کند، کـارکرد ایـن جهـانی و دنیـایی آنهاسـت. در       ه مرگ متمایز میهای وابسته ب نشانه

اینجا دیگر خبری از معنویت، عرفان، ثواب و خیـر اخـروی و آن جهـانی یـا کـارکردی      

دوگانه نیست. شیرهای سنگی هرگز ارتباط مستقیمی با مذهب نداشته و تحت حمایـت  

شود این  اجتماعی باعث میاند و همین ویژگی این جهانی و  مستقیم مذهب قرار نگرفته

پذیرتر، قابل جابجایی، تخریب، شکستن و در معرض فراموشی باشـد. شـیر    پدیده آسیب

ای قوی است که در راستای تثبیتِ ساز و کار پدر ساالر، در گـذر از   سنگی تداوم و نقطه

ای کلیدی به مهره کلیدی اجتماعی دیگر، در خاطره ایل، خاندان و خـانواده ثبـت    مهره

آورد. تصویری که  و استقرار این نظام را در همه سالیان گذشته به تصویر در می شود یم

های پـید روی جامعـه سـنتی بـوده      ها پشتوانه تداوم این ساز و کار در سال برای قرن

اش را از دوازده اردیبهشـت تـا دوازده    است... حامد رشتیان، چهارمین نمایشگاه مجسمه

برگزار کرد. در این نمایشگاه، حامد بـا  « خراش-رد»ا عنوان خرداد ماه در گالری خاک ب

سـنگ قبـر    منزلـة  ها در مناطقی از ایران به استفاده و ارجاع به شیرهای سنگی که قرن

شناسی ایـن شـیرها،    های قبلی خود در استفاده از زیبایی و با اتکا به تجربه شدهاستفاده 

شـیرهای حامـد رشـتیان، بازنمـایی     سعی در بازنمایی وضعیت ذهنی خود نموده اسـت.  

حضوری مقتدر و پدر ساالر است. حضور توامان تـرس و خشـم کـه در جامعـه و خـود      

کند کماکان نقطه قوی و غیـر   هنرمند ریشه دارد و برآمده است. حضوری که تالش می

ها و  ها در همه سال قابل حذفی در ساز و کار نو شونده جامعه باقی بماند. شیرها و خشم

اند و در  های گذشته در مرکز قدرت و اقتدار جامعه سنتی حضور داشته، استوار مانده قرن

خـراش  -انـد. امـا حامـد رشـتیان، در رد     هر مواجهه، فریاد خشم خوید را تظاهر نموده

شیرها را در وضعیت نوین خوید فراخوانده و به میدان آورده است. شیرهای رشتیان در 

وضعیت نوین خوید در دل جامعه مدرن به نماید در چیدمانی از جنس مستندنگاری، 

بدیل که تا پید از دوره مدرن در تاری  اجتمـاعی ایـن سـرزمین     آورند. وضعیتی بی می
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نشینی و تقابل توامان سنت  آرایی و چینشی هوشمندانه از هم سابقه نداشته است. صحنه

اول، حضـور در   پدر ساالر و انسان مـدرن شـده بـازیگوش و توسـعه طلـب. در دقـایق      

نمایشگاه، هنوز با حال و هوای ایـن تقابـل خـو نگرفتـه، چیـزی در فضـای نمایشـگاه        

یکـدیگر.   درمـورد تفاوتی عناصر حاضر در صـحنه   تفاوتی. بی کند. نوعی بی سنگینی می

تفاوتی دو همنشـین   تفاوتی که یک سر در سکوت دارد و سر دیگر در بازیگوشی. بی بی

های گذشته، بیشتر از اینها به هم خو کرده باشند. سنت  دهه طولرسد در  که به نظر می

کننـد روی وجـود    رسد بیشـتر از آنچـه تظـاهر مـی     و مدرنیته. بازیگرانی که به نظر می

دیگری حساب باز کرده و تداوم حضور و امتداد خوید را بر بستری از حضـور دیگـری   

ی حضور دارند کـه از اسـاس،   اند. در یک سوی صحنه، شیرهای سنگ ریزی نموده برنامه

اند تا استوار باشند. تا مدعی و فریاد زننده باشند و تا پید از لحظه مواجهه  به وجود آمده

شان با مدرنیتـه و   اند. حاال در مواجهه گیج کننده با مدرنیته، این استواری را حفظ نموده

وید، تـن بـه   تغییر گسترده و اساسی صحنه بازی، ناگزیر برای تداوم حضور مدعی خـ 

گر بر بستر آمـاده   اند. در سوی دیگر صحنه، مدرنیته بازیگوش و توسعه همنشینی سپرده

سـاز و بازیگوشـی خـوید     و و استوار سنت )بر پشت و درون شیرهای سنگی( به ساخت

پرورانـد   گرانه خوید را می های توسعه وقفه رؤیاها و برنامه مشغول است. شب و روز، بی

لی مداوم و یک نفس، شیرهای سنگی را چیزی بیشتر از بستر توسعه مشغو و در این دل

بیند. چیزی از جنس مصالح سنگی. در جایگاه تماشاچی که به صحنه نماید نگـاه   نمی

شود. هـر   دیگری شعار داده می درموردتفاوتی  کنی، در رفتار هر دو بازیگر، نوعی بی می

وابستگی به دیگری ندارد و همنشینی با که  -کند و تنها وانمود می -کند یک وانمود می

ها و رویکردهای متضاد اسـت.   دیگری درنهایت چیزی از جنس مدارای دموکرات سلیقه

ناپذیر و حتی حیاتی را برای هر دو رقم زده اسـت.   اما حقیقت صحنه، همنشینی اجتناب

گذاری  از ارزش دهد و اما تیغ تیز و لبه انتقادی آثار رشتیان هر دو را مورد حمله قرار می

ای از سرمایه و فساد )موز و اسلحه( و  کند. از یکسو، مدرنیته با آمیزه یکسویه اجتناب می

وار به نماید درآمده، و  های دون کیشوت پردازی طلبانه فاوستی و خیال های توسعه طرح



 99...  /  یشناسی نقدها فصل سوم، تحلیل و آسیب

 

از دیگر سو سنت )شیرهای سنگی( صلب و با تظاهر به استواری بازنمـایی شـده اسـت.    

ای بـرای   است که غرور متظاهرانه و مشارکت نکردن در بازی، شیر را به مضـحکه اینج

هـای   سواری دون کیشوت، زورقی برای تجـارت و قاچـاق، اسـب تروایـی بـرای حیلـه      

کند  کند، درحالی که ادعا می حرکت برای توسعه فاوستی بدل می ای بی سیاسی و صخره

ترین قسمت نمایشـگاه، سـر    در درونی استوار است. اینجاست که در نقطه اوج نماید و

افتـد و کـاربری آن بـه چیـزی نمـادین       شـود و بـر زمـین مـی     شیر از بدند جـدا مـی  

ای بـه   کند که در آن نیز جز تمثال یک قربانی که اسلحه مانندی( تغییر پیدا می )مجسمه

طرف آن نشانه رفته و برای همیشه محکوم بـه رو در رو مانـدن بـا آن اسـت، نقشـی      

شـود،   ده ندارد. سر درخشان و براق اسبی از جنس سرمایه بر تن شـیر نصـب مـی   برعه

شود و شیر هنـوز بـر چهارپـا برجاسـت و      پاالنی از همان جنس بر پشت آن گذاشته می

شـود و بـه هـوا     زند. شیر سنگی دود نمـی  ادعای مضحک استواری خوید را فریاد می

مندانه یا ناخرسند  یزش را ادعا کند، رضایتتفاوتی غرور آم رود، تا وقتی که بتواند بی نمی

این بها، سر میز بازی حضور داشته باشد. اما درسـت در  خود را به بازی دیگران بسپارد و با 

زنـد و خشـونت    تفـاوتی را بـه کنـاری مـی     دهد و نقاب بی ای که شیر عنان از کف می لحظه

آور  نمایشی مضـحک و تهـوع  ای است که  کند، لحظه ناپذیر خوید را عیان می نهفته سازش

هایی کـه معلـوم نیسـت     هایی مضحک و ناهمگون بر سر و بازیچه شود. شیر با شاخ آغاز می

آید که تنها و تنهـا   هویت بر دیوار درمی آورد، به نقد یک شیء تزئینی بی بلعند یا باال می می

نمـاید و   آید. همان شیء تزئینی که بـدل بـه پاشـنه آشـیل     میهای یادگاری  به کار عکس

زند. شیری کـه از بـازی بـه دور مانـده اسـت و خـود        شود که دارد حرف می نمایشگاهی می

 (.64: 5939)نحوی، « داند نمی

خورشیدی بوده که بدون تکلف  5939متن فوق از معدود نقدهای آموزشی در سال 

یک های تاریخی و اجتماعی موضوع  و بدون استفاده از واژگان ثقیل و دشواریاب، ریشه

 نمایشگاه را با زبان آموزشی به نقد کشیده است.
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 3131نقدهای پژوهشی هنر تجسمی )نقد آکادمیک( در سال 

بندی، ساختار و رنگ  ها، فرم، ترکیب این شکل از نقد هنری، ابتدا تمام عناصر، سازه

وا و ها، به محت را به دقت تجزیه و تحلیل کرده و سپس با تعابیر و تفسیر نمادها و نشانه

پـردازد. در مرحلـه آخـر، منتقـد، جایگـاه اثـر را در سلسـله مراتـب و          مضمون اثـر مـی  

کند. نقد پژوهشی، در مورد هنرمندان  های تاری  هنر مشخص و جایگذاری می بندی رده

کند و در مورد هنرمندان گذشته، شکلی از بـازنگری   زنده، نقد قضاوت تاری  را ایفا می

ای از نقادی است که به نقد  گیرد. این همان شیوه به خود میهای تاریخی را  در قضاوت

آکادمیک هم شهرت دارد. یکی از کارکردهای نقد پژوهشی یا آکادمیک، بررسی مجـدد  

باغی اعتقـاد   اصغر قره ها است. علی آوری و ماندگاری آن آثار هنری و پیدا کردن علل نام

های اخیر، همچنان نگرش و برخـورد خطـی ایـن گونـه نقـادی بـرای        دارد که در دهه

کارانـه قایـل و قـانع     های محافظه بسیاری از هنرمندان و مخاطبانی که خود را به روش

 اند، گیرایی خود را حفظ کرده است. کرده

خورشـیدی، بـه نـدرت     5939، در میان نقدهای هنر تجسمی در سـال  این با وجود

های این تعریف باشد، قابل یافته شدن است. شاید عنوان بعضی  نقدی که دارای حداقل

کننده  از نقدها، نوید متنی پژوهشی را بدهد، ولی خواند آنها فضایی دیگر که گاه ناامید

 دهد. و سطحی است را بازتاب می

هایی قابل وثوق نسبت به نقد پژوهشی هسـتند.   ها، تالش ، برخی متناین  با وجود

 5939د روشنی در روزنامه جام جم، مورخ بیسـت و دوم مـرداد سـال    برای نمونه، سجا

ساز( را برپایـه ایـن گونـه نقـد      گو با تاها بهبهانی )نقاش و مجسمهو مقدمه خود بر گفت

ــت:  ــته اس ــی و    » نگاش ــان نقاش ــوت و از بزرگ ــدان پیشکس ــانی از هنرمن ــا بهبه تاه

شخصـیت او دو چیـز در   سازی کشور است که وقتی مصاحبه با او تمام شـد، از   مجسمه

ذهنم ماند؛ نخست صبوری و دوم بزرگی هنرمندانی که به نسلی غیر از نسل من تعلـق  

سـال اسـت بـه پرنـدگان روی      63در تهران متولد شده و نزدیک  5974دارند. او سال 

بخشد. آثار او همچنان که در این مصـاحبه   ها جان می های نقاشی و فلزات مجسمه بوم
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لبریز از مضامین عرفانی است. این مضامین عرفانی از عالقه بـی حـد و   خواهید خواند، 

گیرد. آثار این هنرمند پیشکسـوت در   حصر بهبهانی به ادبیات کهن ایران سرچشمه می

شـود. تـاکنون    دار در نقاط مختلف جهان نگهداری مـی  مجموعه پنجاه و پنج کلکسیون

« پرندگان تاهـا »است. جلد اول کتاب سه فیلم هم از زندگی و آثار بهبهانی ساخته شده 

در دسـت  منتشـر شـده و جلـد دوم آن نیـز      27تـا   15شامل آثار این هنرمنـد از سـال   

وگو با بهبهـانی بـه صـحبت پـرداختیم. از آن      مسائل مختلفی در این گفت دربارةانتشاراست. 

رفـت   یالملک مـ  های شاگردان کمال  روزهایی که در کودکی برای آموختن نقاشی به کالس

تا تغییرات دنیای هنر و نگاه امروز دنیا به هنر شرق. تاها بهبهانی در ایـن مصـاحبه بـید از    

حـد   آن تـا اش تاکید کـرد   هر چیز بر غنی بودن ادبیات کهن ایران و همچنین وطن دوستی

 (.2: 5939)روشنی، « دهد که گفت هیچ چیز را به طعم خوش مردن در ایران ترجیح نمی

گونه نقـدها، دسـت بـه قلـم شـدن       های کیفی و کمی این لخی کاستیبا توجه به ت

های کشور مثل مهدی حسینی که استاد بازنشسته دانشگاه  برخی اساتید قدیمی دانشگاه

است. نقدی   هایی هر چند محدود، ولی موفق از این نوع نقد را رقم زده ، نمونه هنر بوده

یرین اتحادیه که ضمن نقـد آثـار ایـن    های نقاشی خانم ش به مناسبت یکی از نمایشگاه

واژه نقاشی فیگوراتیو که مرتبط با آثار هنرمند اسـت   دربارةهنرمند، تفسیری دانشگاهی 

هـایی   واژه نقاشی فیگوراتیو است، شـباهت  دربارةدهد. این نقد از جهاتی که  را ارائه می

بـاز   5947ال سابقه آشنایی مـن بـا شـیرین اتحادیـه بـه سـ      » نیز با نقد آموزشی دارد؛

ای از ساختمان کتاب فروشـی آزاد قـرار    گردد. آن زمان آتلیه خانم اتحادیه در گوشه می

جان این نقاش را برای اولین بار در همین آتلیـه دیـدم. طـی     داشت. کارهای طبیعت بی

ام که داند آکادمیک، پشتوانه کارش بـوده   رو بوده های روب ها با نقاش با تجربه این سال

ها نقاشی کرده و نمایشگاه گذاشته و با هنرمنـدان در ارتبـاط    در تمام این سال است. او

هـای معتبـر تهـران هـم      بوده است. کتاب آثار خود را به چاپ رسانده و در اغلب گالری

نمایشگاه گذاشته است؛ از گالری سیحون و گلستان گرفته تا خـاک، مـاه مهـر و ... بـر     

شناسـم. در   حادیه را یک نقـاش فیگوراتیـو مـی   شیرین ات هشخصبه عکس تصور رایج، 
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کننـد اگـر یـک نقاشـی از      ایران تلقی صحیحی از فیگور وجود ندارد. بسیاری گمان می

چهره، دست یا اندام باشد، نام آن نقاشی فیگوراتیو اسـت؛ درحـالی کـه مفهـوم نقاشـی      

کشد هـم   ن میجا فیگوراتیو بسیار متوسع است. به تعبیر دیگر، کار نقاشی که طبیعت بی

آید. بنابراین معتقدم باید تعریفی بـازتر از واژه فیگوراتیـو    نقاشی فیگوراتیو به حساب می

هـا   جـان  ارائه دهیم. اگر تعریف محدود از واژه فیگور را از خود دور کنیم، آن طبیعت بی

زنم. بخشی از کارهاید  گنجند. ویلهلم دکونیگ را مثال می هم در تعریف فیگوراتیو می

یگور صرف است. یک وقتی این فیگور متالشی شده است، یک وقت به سمت انتـزاع  ف

کند. ولی بـاز   گذارد کنار و سیاه و سفید کار می ها را می رود، یک وقت هم همه رنگ می

توان حس کرد. در نتیجه، زمانی که نقاشی چون شـیرین اتحادیـه،    خط و ربطد را می

دانـم. هرچنـد او در    ن کـارش را فیگوراتیـو مـی   کند، م جان و منظره کار می طبیعت بی

ای، صرفاً فیگور کار کرد. نکته دیگر، پیوستگی کار این هنرمند است. با اینکه او در  دوره

کند. ایـن خـط    کند، با این حال خط مشخص خود را دنبال می مقوالت مختلفی کار می

د و لـر و عشـایر؛   های زن کـر  فریقایی است و در جای دیگر، چهرهایک جا چهره زنان 

شناسم، استمرار ایـن خـط در کارهـاید     هرچند من از روی خط کلی این هنرمند را می

ام که ایـن کـار، متعلـق بـه شـیرین       وجود دارد. بدون خواندن امضاید همیشه فهمیده

کنـد؛ فضـای کارهـا، طـرح،      اتحادیه است. چند عامل من را به این شناخت هدایت می

حاال یک جا این فضا و طرح و رنگ رفته و در محیط کـویری   آزادی کار، رنگ و بافت،

قرار گرفته، ولی باز همان خط و ربط و روحیه شیرین اتحادیه در آن مشهود است. یـک  

انـدازی   شـود. شـیرین اتحادیـه ایـن روزهـا در صـدد راه       جای دیگر اندام یا پیکره مـی 

ضـیه ایـن اسـت کـه مـا      ای برای نماید آثار هنرمندان زن است. نکته مثبـت ق  گالری

ای که مختص زنان باشد نداشتیم، چه در تهران و چه در کل ایـران و ایـن کـار،     گالری

شود. حسن دیگر این گالری این است که مرکزیتی دارد و  یک ابتکار عمل محسوب می

به دانشگاه هنر و تهران و موزه هنرهای معاصر و مراکز هنری نزدیک اسـت. خیلـی از   

ن به قدری از مراکز فرهنگی هنری شهر دور هستند که برای دانشـجو  های تهرا گالری
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واقعاً مقدور نیست هزینه آژانس بدهد و به آنجا برود. گالری آزاد، حیاط زیبایی هم دارد 

کند از آن ازدحام و شـلوغی   ها آن را ندارند. کسی پید خودش فکر نمی که اکثر گالری

 (.3: 5939)حسینی، « بیعت وجود داشته باشدتر این ط طرف که جدا بشود چند قدم آن

از روزنامه شرق چاپ شده و در زمـان   7394نقد فوق، به شکل یادداشت در شماره 

هوشـی مـدیران روزنامـه شـرق را بـه اثبـات       زها به مقوله نقـد، تی  کاهد اقبال روزنامه

ید قـدیمی  ای، به سـراغ یکـی از اسـات    رساند، زیرا در وانفسای اهمیت به نقد روزنامه می

 های بسیار دور را دارد رفته است. در سال نقدنویسیدانشگاه که سابقه 

 
 3131نقدهای ابزاری و کاربردی هنر تجسمی در سال 

شـود، اثـر هنـری را بـه      این شکل از نقد هنری که به آن نقد هدفمند نیز گفته می

ــ  ی چشــم ابــزاری بــرای پیشــبرد اهــداف اخالقــی، مــذهبی، اجتمــاعی، سیاســی و حت

نگرد. از این دیدگاه، اهمیت نه در ساخت و سـاز اسـت و نـه در بیـان      شناختی می روان

آیـد و   ای اسـت کـه از آمیـزه ایـن دو بـه دسـت مـی        احساس؛ آنچه اهمیت دارد نتیجه

 کند. کاربردی است که در اجتماع پیدا می

خورشـیدی، نمـود    5939گونه نقد، در جامعه آمـاری مـا یعنـی نقـدهای سـال       این

ای از آن که برای زیـر سـؤال بـردن آثـار و      ای و تخصصی نداشته است، اما نمونه فهحر

اگر بپذیریم هرچیز که از » بینی یک هنرمند نگارش پیدا کرده، به شکل زیر است؛ جهان

عنوان اثر هنری شناخته شود و نیز پید از آن  تواند به شود، می جانب هنرمندی ارائه می

هـای مختلـف تـاریخی دگرگـون      شناسی آثار هنـری در دوره  بپذیریم که مبنای زیبایی

گـذاری   گذاری خواهیم کـرد. ارزش  شود، در راستای این ارائه، ناخودآگاه آن را ارزش می

کننـد، بـا کـاربرد     ای که از آن به دوره بازگشت به فرهنگ شفاهی یاد مـی  اما، در دوره

ه شعور گوینـده و شـنونده بـه    هایی نظیر خوب، بد، زشت یا زیبا در حد توهین ب توصیف

هـای   هنرمنـد در توجیـه ارائـه خـود و فـرار از چنـین قضـاوت        رو ازاینآیند.  حساب می

شناسـی و جامعـه شناسـی     هـایی در روان  تر دست به دامـن واژه  ای و کلی، پید کلیشه
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ای با به دست آوردن دانشی نصـفه نیمـه، بـه پشـتوانه آثـارش ترتیـب        شود و بیانیه می

اختیار در ذهن خود بـه   مخاطب آگاه در مواجهه با هر اثر یا مجموعه هنری، بی دهد. می

پردازد. این که چرا پدیده آمده و هدف هنرمند از ارائه این آثار چـه بـوده    واکاوی آن می

هـا، تنهـا راه فـرار او از     داند که توجیهات فلسفی هنرمند و ارجاع به نظریه است؟ او می

اساس همـین بـاور وارد بحـث بـا چنـین هنرمنـدی در        . برچالد مخاطب ناآگاه است

 شود. چراکه از ابتدا و با دیدن آثار به اصل ماجرا پی بـرده اسـت.   اش نمی خصوص ارائه

دوازده تابلو متأخر بیژن اخگر در گالری اثر با توجه به روندی هفت ساله که خود او بیان 

ـ  کرده، همچنان در بیان مقصود نهایی و به اری مسـتقل و قابـل ارائـه نـاتوان     عنوان آث

شـود و اسـتفاده از    هستند. اندازه بزرگ تابلوها، کالژهایی کـه لـزوم آن احسـاس نمـی    

هـای   سطوح رنگی تخت، کمکی به تأثیرگذاری نکرده و گویی نقاش از میان پید طرح

خـط  هایی که به  تر بوده، برگزیده است. اتوبوس به نتیجه نرسیده، آنهایی را که معقوالنه

اند، بـا فضـای تیـره و سـرخی غالـب و       روند یا آزادگانی که از اسارت بازگشته مقدم می

های قرمز بر سطح بوم، همچنین اشاره به کدهایی چون نوشـته جـوان سـیر     گاهی شره

کننـد. نیـز    ایثار و خواسته در تابلو چندان کمکی به بازنمایی و بیان تصویری آثـار نمـی  

یی دستنویس شده با اسپری و جاهایی به شیوه نستعلیق بـه  مفهوم در جا های بی نوشته

های پاکستانی است که به زبان اردو بر آنها نوشته  ای بیشتر یادآور تزئینات اتوبوس گونه

هاید بسـازد تـا بـا آن     از اتوبوس نمادینکوشد شخصیتی مستقل و  شوند. اخگر می می

ون جامعه و تجربیـات خـود باشـد و    های اجتماعی و خاطرات پیرام بتواند بیانگر موقعیت

این موردکم و بید در جاهایی مشخص است. اما بیژن اخگر که تجربه آثار انتزاعـی را  

های دور دارد، مشخص نیست در این دوره از کارهاید که سری سوم آن را به  در سال

شناسانه دست بـه پدیـد آوردن آنهـا     نماید گذاشته و به گفته خودش با نگرشی جامعه

میانجی هنرمند به دنبال آگاه کـردن   منزلة خواهد نقد منجی را بازی کند یا به ه، میزد

و پیوند میان مخاطب و اثر است؟! در هر دو صورت موفق نیست. از طرفی او همچنـان  

مشغولی و دغدغه دست یافتن به زبانی ویژه و  درگیر میان فضای شعار محور است و دل
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« د تا سری چهارم از دایـر، بـایر را بـا ایـن آثـار سـنجید      شخصی را دارد. باید منتظر بو

 (.4: 5939)شاهد، 

خورشیدی، نوعی گریز از  5933های دهه  پایه شرایط اجتماعی ثبت شده در سال بر

وجود آمده که نمود اصلی آن در هنر تجلی یافته است. به تبع ایجاد ایـن  ه شعارزدگی ب

، هرگونـه نگـارش نقـد    رو ازایـن شده اسـت.   شرایط، نقد هنری نیز تا حدی از آن متأثر

ابزاری و کاربردی، نمود منفی پیدا کرده و منتقـدان تـا حـد مقـدور از پـرداختن بـه آن       

خواهند برای مخاطب مسیر ذهنی ایجاد کـرده   کنند. چراکه به اصطالح، نمی اجتناب می

 ای اعتقادی و مرامی را به او تحمیل کنند. و سیاست، اخالق یا اندیشه
 

 3131نقدهای فرمالیستی هنر تجسمی در سال 

نقد فرمالیستی نقدی است عاری از محتوای حسی و عـاطفی و نگرشـی اسـت بـه     

های مستقل از معنا  های هنری و سبک شناختی. نقد فرمالیستی، به حالت وریاسوی فن

مانـد. نقـد فرمالیسـتی در ضـدیت بـا محتـواگرایی و        معطوف و در آن محدود باقی می

شناختی کردن اثر هنری پدید آمده است. نقد فرمالیسـتی بـا نگـاهی معطـوف بـه       روان

بنـدی و سـطوح رنـگ، اثـر هنـری را ارزیـابی و        های صوری و ساختار و ترکیب کیفیت

دهـد و بـر آن اسـت کـه      کند، تحلیل ساختار را در کانون توجه خود قرار مـی  داوری می

یـن سـو( را بـدون پـرداختن و تجزیـه و      توان آثار هنری مدرن )از سزان به ا هرگز نمی

. در نقد فرمالیسـتی، هـدف و روش دو عـاملی اسـت کـه      کردتحلیل دقیق فرم بررسی 

 کند. سرنوشت اثر هنری را معین می

ن ایران معاصـر دارد. شـاید   انقد فرمالیستی دوستداران خاص خود را در میان منتقد

ترین و  اد به توصیف ظاهر اثر، سادهبه نوعی بتوان گفت این نوع نقد، به دلیل اتکای نق

، رسیدن به نقد فرمالیستی کامـل و بـدون   این ترین نوع نقد نیز باشد. اما با وجود در دسترس

ای مناسب از این نـوع نقـد در    ، پیدا کردن نمونهلحاظنقص، کاری بسیار دشوار است. از این 

هـا، پـس از شـروع     مونـه هایی همراه بوده اسـت. در ایـن ن   خورشیدی، با سختی 5939سال 
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هـای شـاعرانه شـده یـا پـای       فرمالیستی، قلم نویسنده بدون مقدمه یا وارد فضـای صـحبت  

تـر،   کشد. بـه عبـارت سـاده    اساطیر و موضوعات فرهنگی، تاریخی و اجتماعی را به میان می

   آورد. نقد فرمالیستی توقف نکرده و از هر دری سخن به میان می چارچوبمنتقد در 

ای تمام نمـا از دیگـر نقـدهای     ای از نقدهای فرمالیستی که آینه د این، نمونهبا وجو

گران به تازگی  کوروش شیشه» بوده به شرح زیر است؛ 5939ظاهراً فرمالیستی در سال 

تابلویی را به دیوار نمایشگاه طالی سیاه آویخت که با هدف نگاه هنـری بـه نفـت بـه     

فریاد نام دارد، در سه لت یا قسمت ارائـه شـده    نماید گذاشته شده است. این تابلو که

رود، امـا حرکـات و خطـوط پیچـان در آن      است. این اثر با اینکه اثری انتزاعی به شـمار مـی  

کننده اندامی انسانی است. قسمت پائین اثر، بـا رنـگ سـیاه نقاشـی شـده اسـت کـه         تداعی

هـای آثـار    ان کـه از مشخصـه  شکل و پیچـ  ای از نفت باشد. درواقع اشکال بی تواند نشانه می

آورنـد.   اند یا از آن سـر در مـی   گران است، در اینجا هم به سطوح سیاه )نفت( فرو رفته شیشه

گران آشنا  البته این فرض در صورتی قابل تجسم در ذهن است که با انتزاع گرایی آثار شیشه

ر پستی و هنر موقعیـت  باشیم. او که در دهه پنجاه، تعدادی از پیشروترین آثار هنری مانند هن

های بعد به خطوط پیچان برای بیان هنـری خـود رسـید     را تولید کرده بود، به تدریج در سال

های خطوط پیچـان او   گران هم، نشانه هاست. اما در تابلو جدید شیشه ها و اندام که زاده شکل

رگیـری بـا مـرگ و    گیرد، د می  که از حداقل رنگ و شکل بهره حالی بینیم. این تابلو، در را می

 (.2: 5939)کامرانی، « دهد ها را از سطح تیره )نفت( نشان می تولد شکل
 

 3131نقدهای فراگیر و مردم پسند هنر تجسمی در سال 

هـای دیگـر    توان آن را هنری نامید، بـید از گونـه   این شکل از نقد، که هرگز نمی

از دیـدن یـک اثـر هنـری      رواج دارد و درواقع همان آراء و نظرهایی است که مردم بعد

که از زیر و بم هنر و آثار هنری آگاهی درستی داشته باشـد،   آن س بیککنند. هر ابراز می

گونه نقادی، اگـر   کند. بر مبنای این از سر احساس و بیند فردی خود قضاوت و نقد می

م اثر هنری سلیقه عوام را ارضا کند موفق نامیده شده و اگر خـارج از دایـره ادراک عـوا   
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 شود. باشد، مردود شمرده می

رسید، اما امروزه با  ها به چاپ می های گذشته، این نوع نقد بیشتر در روزنامه در سال

هـای آن   وجود آمده، در کمال تعجـب، نمونـه  ه تغییراتی که در دنیای نقدنویسی ایران ب

ند هم، جزو پس که نقد فراگیر و مردم حالی ها هم قابل مشاهده نیست. در حتی در روزنامه

کنـد، اشـتغال    نیازهای طبیعی جامعه هنری بوده و مخاطبان زیادی را به خود جلب مـی 

ها و مفاهیم سنگین و دیـرفهم، امکـان    بیشتر منتقدان به دشوارنویسی و استفاده از واژه

ثبت نقد مردم پسند را بسیار کاهد داده است. در زبان ساده، گویـا منتقـدان، نگـارش    

م برای همگان را دور از شأن علمی، فرهنگی و هنری خـود دانسـته و   نقدهای قابل فه

هایشـان بـه مخاطبـانی خـاص و فقـط در حـوزه        کنند حتماً باید در نوشـته  احساس می

یافتن حتی یک نمونه از نقدهای فراگیر و مـردم   رو ازاینروشنفکران توجه نشان دهند. 

 نیز با دشواری مواجه شد. 5939پسند در سال 
 

 3131ی حسی و ذهنی هنر تجسمی در سال نقدها

نقد حسی و ذهنی )اکسپرسیونیستی یا متافیزیکی( برآمـده از اکسپرسیونیسـم آغـاز    

قرن بیستم و جنبد آوانگارد در ادبیات و هنـر اسـت. ایـن نقـد در پیونـد بـا فرافکنـی        

احساسات فردی و اغلب افسرده و سرکوفته هنرمندان است. در نقد حسی بـید از هـر   

های فردی منتقد دخالت دارد و شاید با قیـد احتیـاط    ز احساسات و ذهنیات و دریافتچی

ای  شـود. نقـد حسـی، از پـاره     رسمی شمرده می ترین شکل نقد غیر بتوان گفت که رایج

آید؛ اگر ماهرانه نوشـته   های نقد هنری هم به شمار می جهات، یکی از دشوارترین گونه

گیـرد.   ای فردی و نق نقو به خود می ند و اگر نه، قیافهک شود شکلی گرم و گیرا پیدا می

نقد اکسپرسیونیستی برخالف نقد فرمالیستی، بر اندیشه و معنا و مخاطب بیرونی و توان 

 5939گـذارد. بیشـتر نقـدهای چـاپ شـده در سـال        تأثیرگذاری اثر هنری انگشت مـی 

وم توضـیح فـوق،   خورشیدی، بخد د 33دهه  نخستینهای  خورشیدی و اساساً در سال

مسئله مهـم در ایـن نقـدها،     گیرد. یعنی نقدهای حسی و ذهنی غیر ماهرانه را در بر می
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 کند. ها را بیشتر می آوری آن ها است که درجه کسالت طوالنی بودن آن

گونه نقدها، شاید در جایی دیده شود که منتقد نه بـه شـکل نقـد     نمود مشخص این

فرسـایی   شگاهی واجد موضوع متافیزیک، دست به قلممتافیزیکی، بلکه در توصیف نمای

در خـواب،  » رو، بخد کوتـاهی از یـک نمونـه از ایـن نقدهاسـت؛       زده است. نقد پید

رؤیایی دیدم از رقص اشیاء. وقتی بیدار شدم واقعیت اشیاء کـابوس بـود. آنچـه در ایـن     

وسایل شخصـی   مجموعه مدنظر دارم، رابطه روحی و روانی انسان با اشیایی است که از

طـور   این قسمتی از نوشته کوتاه هنرمند در کاتالوگ است. اما آیـا همـان   «شود محسوب می

کند، رابطه روحـی و روانـی در کارهـا پدیـدار      که مهدی راحمی در سومین جمله یادآوری می

ایستد و گاه حتی متضاد با حرکتد مسیری  رسد پید از هنرمند می شود؟ هنر به نظر می می

روح و  های رنـگ پریـده، بـی    هایی با چهره خواند. انسان کند و هنرمند را به چالد می یپیدا م

اند. خطوط لرزان و لخت  های صورتی و آبی متمایل به کبودی شکل گرفته ورم کرده با سایه

های تبارشناسـانه منسـوب بـه آن بـه جسـم ارجـاع دارنـد. اگـر          بدن بید از روح و فضیلت

کنند، یا با ناکامی به جـایی   با ترسی هیستریک بیننده را خطاب میچشماند گشوده نبود که 

شـان کسـی بـه     اند و در تنهایی بیرون از قاب خیره هستند. تصور اینکه چند روزی است مرده

 (.1: 5939)حسنجانی، « جویشان نیامده است، دشوار نبود...و جست

که بخشی از نقـد   «صدای افتادن اشیاء بر کف سردخانه»گفته با عنوان  پیدمتن  

های هنری  نمایشگاه بود، نهایت پرداخت متافیزیکی منتقدانه به آثار و نمایشگاه در مورد

 آمد. خورشیدی به حساب می 5939در سال 
 

 3131نقدهای ساختارشکن هنر تجسمی در سال 

نقد، اعتقاد بر این اسـت کـه هـر مـتن یـا اثـر هنـری سرشـار از          چارچوبدر این 

ای موارد و بنا بر اقتضا و ایجاب، به چیزی  هاست و در پاره ها و ناگفتنی فتهها، ناگ تناقض

کند نیز اشاره دارد. بـه همـین اعتبـار،     در سمت و سوی مخالف آنچه در ظاهر بیان می

توان اخذ کرد این است که یک متن یا اثـر هنـری، یـک فحـوا و      ای که می تنها نتیجه
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کند که چه بسـا برخـی    ؛ چیزهای گوناگونی روایت میمحتوای واحد و تغییر ناپذیر ندارد

 ها حتی برآمده از خودآگاه نویسنده و خالق اثر هم نباشد. از آن

های محبوب نزد منتقدان ایـران معاصـر بـه حسـاب      واژه ساختارشکنی یکی از واژه

های موفق از این نوع نقـدها در کشـورهای دیگـر، منتقـد      آید. جدا از توجه به نمونه می

رانی معنای صرف این واژه را در نظر گرفته و هرگونه نوآوری بـدون ریشـه در حـوزه    ای

 کند. نقد آثار هنری را ذیل نقد ساختارشکنانه جایگذاری می

های برپا شـده در ایـن سـال، بـدون توجـه بـه موضـوعات سـبک          برخی نمایشگاه

انـد.   رکـز بـوده  شناسانه، زیبایی، محتوا و فرهنگ، تنها بر ساختارشـکنی و نـوآوری متم  

هـا، از جمـالت و تعـابیری     برخی منتقدان نیز در حرکتی همسو با موضوع این نمایشگاه

، حجـم مطالـب   ایـن   اند. اما با وجـود  ها استفاده کرده ساختارشکنانه برای این نمایشگاه

ساختارشکنانه در هر کدام از این نقدها، یا به دلیل کم بودن یا به دلیل آمیخته شدن به 

ن به هنرمند یا برعکس، ستاید عنان گسیخته از او، از حوزه نقـد ساختارشـکنانه   توهی

 گیرد. خارج شده و در حوزه نقدهای دیگر مثل نقد ستایشگرانه قرار می
 

 3131نقدهای فمینیستی هنر تجسمی در سال 

هـایی اسـت کـه تصـریحاً یـا       نقد فمینیستی کمابید در پیوند با یک سلسله نوشته

هـای   ای از عرصه های آزادی خواهانه زنان ارتباط دارد و گستره پر دامنه نبدلویحاً با ج

 گیرد. فرهنگی و هنری را در بر می

خورشیدی، موارد اندکی از اشاره مستقیم  5939در میان نقدهای چاپ شده در سال 

پرده به مسئله فمینیسم وجود دارد. امـا از طریـق اشـارات پنهـانی و تحـت لـوای        و بی

هایی از تفکر فمینیسـتی را   ها الیه هایی که آثار ارائه شده در آن دیگر، نمایشگاهمطالب 

 است.  داشته، نقدهایی را نیز به دنبال داشته

. نقدی که به شکل سـطحی، سـعی در   شود مییک نمونه نقد اشاره به مثال،  برای

 دربـارة  معرفی جنسیت هنرمند خالق آثار یک نمایشگاه داشته است. این مـتن، ادعـایی  
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خواهی زنان و هرگونه تحرکات فمینیستی دیگر ندارد، بلکه حتی بدون ارجاع بـه   آزادی

آثار هنرمند و درنگ بر آنها، وجه زنانگی هنرمند را پر رنگ کرده و به شـکلی شـاعرانه   

هـایی مسـ  شـده     های رعنـا فرنـود، آدم   آدم» ؛کند میتنگناهای پید روی او اشاره به 

هـا بـر لبـه ایـن      مرحله مس  را تمام کرده باشند و به پوچی عادت؛ آننیستند. نه آنکه 

گذرند. نه آنکه ناامیدی آنها را در خأل برده باشـد یـا دیگـر     اند. دارند از مس  می داستان

حتی ناامید هم نباشند. امیدوارند به اینکـه... نـه امیـداوار کلمـه مناسـبی نیسـت، آنهـا        

تانی؟ فـرض کنیـد زیـر دوش هسـتید و آب قطـع      منتظرند داستان تمام شود. چه داسـ 

رسد.  ای که به دوش می شود. کمی کف بر بدنتان باقی مانده و کمی آب هم در لوله می

کنید تا این آب اندک، باقیمانده کف را از بدنتان بشوید. حتی  مدام شیر را باز و بسته می

ین قطره آب بیایـد و  شوید. چیزی نمانده که آخر متوسل به شیر دستشویی یا توالت می

شما به هر مکافاتی که هست از شر کف و حمام خالص شـوید. ایـن انتظـار بـرای آن     

های فرنود را  توان روان آدم اندک آب، این انتظار برای خالصی. این همانی است که می

اند، اینکه آبشار خشکیده است و باید به  ها نشان دهد. آنها چیزی را قبول کرده در نقاشی

های باقیمانده اکتفا کرد. به اینکه خالص شـدن از وضـعیت معلـق بـا یـک       چکه همان

دانند و  ها این را می شود. چهره شود. حل خواهد شد، اما پاکیزه نمی ضربه کامل حل نمی

توانند ناامیـد باشـند، چـون هنـوز انـدکی آب هسـت و        منتظرند خالص شوند. آنها نمی

آل را در پی دارد. اما اینجا هوا  اری کامل، چیزی ایدهتوانند امیدوار باشند چون امیدو نمی

آید و همه به این اطمینان دارند. شاید بتوان گفت  شود، آفتاب در نمی ناگهان صاف نمی

انـد، امـا عـادت را امیـدی نیسـت، عـادت روزمرگـی         به شرایط جدید آدمی عادت کرده

آورد. اما اینجـا   عمل می زند که طنزی گروتسک را هم در فضا به حاصلی را رقم می بی

بینیم و این غـم، زمـانی تمـام روان مخاطـب را تسـخیر       بینیم. غم می نوعی خفگی می

فشرد که امید یا سرگرمی به چیزی پید پا افتاده در گوشه کنار نیز پـید   کند و می می

چشم بیاید. مثل اینکه خط مترو ترکیده باشـد و کـودکی در میـان جمعیـت منتظـر در      

ز مادرش خوردنی بخواهد و مادر ته کیفد چیزی پیـدا کنـد و هـر دو از ایـن     ایستگاه ا
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قضیه چند لحظه ذوق کنند. یا حتی خود قطار ترکیده باشد و مانیتورهای پخد فیلم در 

های رو به مرگ که توان تکان خـوردن ندارنـد،    ها و آدم ها هنوز کار کند و زخمی کابین

های نقاشی رعنا فرنود چنین احساسـی را   چهره چشم دوخته به آن اندکی سرگرم شوند.

ها نیسـت.   شان به همین سادگی های شان، مس  بودن چهره دهد. غم به من مخاطب می

دهـد. شـاید    های اکسپرسیونیستی سوتین یا ژرژ روئو نجات مـی  چیزی آنها را از کلیشه

کسـی در  تـر و نـه ظـاهری. انگـار      های دکونینگ یا نه چیزی درونی زن همان دوچرخه

بینـیم طنـزی ظـاهری     دهان زن تابلوی جیغ مونک، توپی فرو کرده باشد. ولی مـا مـی  

شود، اما رعنا فرنود انگار این طنز را در پودر رنگد ترکیب کرده باشد. رنگی که بـا   می

خواهـد آن را بترکانـد یـا حتـی      هایی که انگار غمباد می کند، پرتره آن غم را تصویر می

ترکاند. اما فردا باز همان هیأت و شمایل را  شود، می ری خاموش میهای گال وقتی چراغ

انـد. چـون    دارند و انگار تا آمدن و رسیدن مخاطب پای تابلو، سریع خود را جمـع کـرده  

کنند تـا رعنـا فرنـود     جور می و دانند مخاطب آمده تا تابلوی نقاشی ببیند، خود را جمع می

و تنها شان را دوست دارند و تنها  ها نقاش ورتنمایشگاهد به خوبی برگزار شود. این ص

هـای رعنـا فرنـود،     انـد. صـورت   به خاطر او خود را روی دیوار به همان شکل نگـه داشـته  

های یک انسـانند، بـا فروتنـی کامـل،      های یک نقاش هستند. همان زمان که دلهره دلهره

 (.69: 5939ان، )شریفی« بدون شیله و پیله در زمین از هوش، در سرزمینی از عفونت

هـایی   هـا نیـز در نوشـته    نقد نگاه فمینیستی یا حتی ضد فمینیستی برخی نمایشگاه

مانند نقد جواد حسنجانی بر نمایشگاه خانم سارا ابری در گالری محسن، قابل پیگیـری  

کارهای سـارا ابـری، روایـت ناکـامی     » خوانیم؛ گزارش می -است. در بخشی از این نقد

های قبل بـه دیـوار    های عمومی فلزی دهه ویکرد پاپ است. تلفنیک قطعه در اتخاذ ر

تنه پیکر زنان بـا جاسـازی یـک دسـتگاه تلفـن بـه ترتیـب بازتولیـد          آویخته شده و نیم

های جنسی در هنر امروز ایران هستند. چندان محل اعتنا  مستهلک نوستالوژی و تمثیل

ن عناصر چه بوده یـا در ذهـند   اش از به کار برد نیست که هنرمند، انگیختارهای اولیه

داللت معناهای بسیاری را پرورش داده است. کمک مقدمـه و مصـاحبه چـاپ شـده در     
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کند معضل برخاسته از ناخودآگاه جهان هنری  کاتالوگ نیز که به بخشی از کار تکیه می

کند. مقدمه، چتر تئوریک رویکـرد پـاپ را    که هنرمند در آن حاضر است را برطرف نمی

گشـاید تـا    چاهی در درون ذهن هنرمنـد را سـخناند مـی     ةتراند و مصاحبه حفرگس می

هـای مکتـوب    ، عمده متناین  با وجود 5(.53: 5939)حسنجانی، « ژرفایی فراهم کند...

ظاهرًا فمینیستی نه در میان نشـریات، بلکـه بـه صـورت کوتـاه و شـعرگونه در میـان        

من اسیر بودن خویشم. نـه فقـط   »است؛   های نمایشگاهی مجال بروز پیداکرده کاتالوگ

ام، حتی در خلوت مرزهای تـنم خـود را محبـوس     در انحصار مرزهایی که در آن زیسته

 (.5939)مالک، « ام. من زنم کرده
 

 3131نقدهای متن گرا یا محتواگرای هنر تجسمی در سال 

 اجتمـاعی و نقـد   -این شکل از نقد هنری به سه گونه نقـد تـاریخی، نقـد سیاسـی    

نویسـد، ایدئولوژیسـت بـه نقـد      نگار، نقد تاریخی می شود. تاری  شناختی تقسیم می روان

شناختی است. نقد تاریخی  کاو، نقد روان مشغولی روان پردازد و دل اجتماعی می -سیاسی

کنـد، از ارزش آموزشـی    یا تاری  باور، از آنجا که منتقد، نقـد تـاری  نگـار را ایفـا مـی     

پردازد و آن  . منتقد، رها از تعصب و پسند فردی، به اثر هنری میبسیاری برخوردار است

توان گفت  کند. در مورد نقد ایدئولوژیکی می را در متن و بستر تاریخی معینی مطرح می

های انسانی، از هر نحله و ملتی و به پیروی از آن، تمـامی نقـد هنـری     که تمام اندیشه

از یک دستگاه فکری و دایره اندیشگی معین  نهایت ایدئولوژیکی است. چراکه برآمده در

گیرد. امـا اینجـا آنچـه نقـد      های خاص را می ای از ارزش است و خواه ناخواه جانب پاره

نامیم همان است که در هر نحله و مشـربی نـاظر بـر مـوارد سیاسـی و       ایدئولوژیک می

یانـه دارد، امـا   کاوانه هم اگرچه شکلی متن گرا شناختی یا روان اجتماعی است. نقد روان

                                                           
های  س، استفاده بید از اندازه از واژهبخصوص در نشریه تندی 5939یکی از نکات بارز و نسبتاً عمومی در نقدهای سال . 5

آورد.  بوجود میثقیل و دشوار توسط منتقدان است. کلماتی بسیار سنگین که ترکیب آنها با هم جمالتی حتی غیر قابل فهم را 
 ر است.تفاوت بوده و تنها سنگین جلوه نمودن متن را خواستا در این موارد، گویا منتقد نسبت به انتقال افکارش به مخاطب بی
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های نهانی سـر و   های ناخودآگاه هنرمند است. با نمادها و نشانه بیشتر در پیوند با انگیزه

کار دارد و اغلب از کنار احساسات و عواطفی که از طریـق تجربیـات زیبـایی شـناختی     

گـرا یـا محتـواگرا،     گذرد. نگـارش نقـدهای مـتن    اعتنا می نمایاند بی ی رخ میدراثر هنر

های قـوی در حـوزه    مند از قلم دار، مسلط بر جوانب هنری و بهره ند منتقدانی ریشهنیازم

های دهه هشتاد خورشیدی تا امـروز   ها از سال افراد مشمول این ویژگی چوننقد است. 

خورشـیدی بـه    5939اند، این بخد از نقدها در سال  آمده نقدنویسیبسیار کم به سراغ 

 .است  ندرت مجال بروز پیدا کرده

جـم   ای چـاپ شـده در روزنامـه جـام     شناختی را در نمونه تالش برای ارائه نقد روان

کـه قصـد ارائـه    « های روح مرهم شفابخد هنر بر زخم»شاهد هستیم. متنی با عنوان 

جایگاه هنر درمانی در ایران و آثار خروجی آن را داشته است. با وجود  دربارةنمایی کلی 

هنر درمانی، مرزهای میان نقـد و گـزارش    دربارةی تالش مؤلف برای ثبت نقد تخصص

مانـد. در   چندان روشن نبوده و فرازهای این متن، گاه در حد یک گزارش ساده باقی می

خوانیـد و نقاشـی    ها را بر سطح بوم فـرا مـی   وقتی رنگ» خوانیم؛ فرازی از این متن می

و آرامـد خواهیـد    ها کنار هم احساس لـذت  ها و چیدمان نقد از بازی رنگ ،کشید می

هـا و   شنوید بدون آن که متوجـه شـوید تـند    وقتی قطعه موسیقی مالیمی را می. کرد

گذریـد. اینجـا    ریزید و مـی  شنوید، می های خود را در رود جاری صداهایی که می نگرانی

های درهم و شلوغ پـازل   افتد؟ درواقع به واسطه نقاشی یا موسیقی، قطعه چه اتفاقی می

هنر، قدرت شـگفت  . یابند که جای خود قرار گیرند دیگر این فرصت را میذهن شما بار 

ای خلـق   را به گونـه  انگیزی دارد که هرکس بنا به استعدادی که در خود کشف کرده آن

کند. چرا یک سـفالگر   آسای آن را بر روح و روان خود مشاهده می کند و تاثیر معجزه می

زند؟ سفالگر گرچه به گل سر  زند و پا می ا میکند، پ ها خود را در اتاقی حبس می ساعت

کند. این همه عشق چرا و  دهد، اما او انگار روحد را همراه با گل لطیف می و شکل می

آید؟ اگر قرار بود هنر ذهن و روان ما را ماننـد صـدای بـوق، هـوای      از کجا به وجود می

رفتیم، امـا همـه    میگرم و آلوده و ترافیک سنگین شهری آزار دهد، هرگز به سراغد ن
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دوست داریم وقت آزادی نصیبمان شود تا دل بسپاریم به هنری که دوست داریم. انواع 

توان به نقاشی، موسیقی، بازی، سـفالگری، کـالژ، ورزش و    مختلف هنر که از جمله می

های روحی و روانی بسیار مـوثر عمـل    همگی در جهت بهبود بیمارینظایر آن اشاره کرد، 

شود تا بتوان به قدرت شگرف  مطالعات بیشتری انجام می ،ی است در این حوزهکنند. چند

 (.56: 5939)شیبانی، « هنر پی برد

برپـایی   رو ازایـن در ایران، موضوع نفت از دیرباز موضوعی سیاسی تلقی شده است. 

خورشیدی، امکان نگارش نقـدهایی در ایـن    5939نمایشگاهی با همین عنوان در سال 

ایـن   دربـارة داده است. اما با وجود این، اندک نقدهای چاپ شده  را نوید میدسته بندی 

بنـدی در حـوزه تـاریخی،     کلی در حوزه نقدهای قابل طبقه طور بهنمایشگاه، هیچ کدام 

به  نگاشتهسیاسی و اجتماعی جای نگرفت. یکی از این نقدها که خانم مریم امیر فرشی 

تـوان از   بـازی اسـت کـه همـه چیـز را مـی       نفت، میزبان دست و دل» شرح زیر است؛

های مختلـف، از   اش نهاد؛ مفهومی گسترده، با خواند اش برداشت یا بر سر سفره سفره

هر سو به آن نگاه کنیم، با منظر متفاوتی مواجه خواهیم شد. حاال یک گـالری میزبـان   

پـاکیزگی،  نفت شده است. نفت سیاه یا سفید. با ارزش یا بدون ارزش، مسبب آلودگی یا 

باعث خونریزی و جنگ یا ثبات و صلح، مایه خوشبختی و امنیت یا نکبـت و بـدبختی،   

های سپید یا همان ماده سیاهرنگ و چسـبناک و افروختنـی    نفت طالی سیاه سر سفره

هـای گونـه گـونی را در ایـن سـرزمین       که بید از صد سال پس از کشف، آتد جنگ

هـای   نجات صـنعتی دول غربـی را در سـرزمین   افروخته؛ نفتی که روزگاری کوره کارخا

های روستاهای دوردست ما را روشـن. زمـانی قـرار     بیگانه گرم کرده و زمانی چراغ خانه

هایمان دلمان را گرم نگه دارد، اما سود سرشار فروش ایـن طـالی نـاب     بوده سر سفره

سـته، درد  سیاه سر از جیب دیگرانی نه متعلق و متعهد به این سرزمین درآمـده. نفـت خ  

هـای عمیـق پوسـت ایـن سـرزمین دوام       کشیده، نفت دلربا و عزیز که تا ابد زیـر الیـه  

نخواهد آورد؛ نفتی که فرزندان ایران جان خود را در راه حفظ حرمت و تمامیت ملی آن 

ایـم.   ایم و قدرش را نشـناخته  اند. نفت، نعمتی که در صرف آن اسراف کرده از دست داده
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ایـم، حـرف دلـد را     گـو نشسـته  و ون فرزندی ناخلف، با او به گفـت زبان که چ نفت بی

ایم و انگار که مدیریت بر ایـن ثـروت ملـی تنهـا      توجه بوده ایم و نسبت به او بی نشنیده

وظیفه دولت است و بس. دوستانی در حوالی هنر بر آن شدند که نفت را در قالـب یـک   

و جنگ، بنا بر گفته گردآورنـدگان   نمایشگاه هنری بازنمایی کنند و به جای خون و درد

آن، چهره زیبا و وجوه مثبت آن را به نماید گذارند. طالی سیاه بـا نمایشـگاه گردانـی    

لیال وارسته و ویدا زعیم، با همکاری و کوشد گالری هما و شیرین در گـالری شـیرین   

نـد. آثـار   برگزار شد و گویا قرار است پس از نماید در تهران به نیویورک انتقال پیـدا ک 

مختلفی از قبیل تابلو نقاشی، عکس، مجسمه، ویدیو و چیدمان حول محور موضوع نفت 

های فراوانـی دارنـد.    در این نمایشگاه ارایه شدند که از لحاظ کیفی و کمی با هم تفاوت

به گفته نمایشگاه گردانان، آثار به نماید درآمـده از طریـق فراخـوان اینترنتـی توسـط      

اند. در کنار آثار انتخـابی، هنرمنـدانی چـون     ری و سپس انتخاب شدهآو گالری هما جمع

گران و ویم دلووی نیـز در ایـن نمایشـگاه حضـور دارنـد. اثـر کـوروش         کوروش شیشه

گران با عنوان فریاد در سه لت و با تکنیکی مشابه آثار قبلی این هنرمند، به غیـر   شیشه

ایـن نمایشـگاه اسـت. در ایـن اثـر،       از عنوان نمایشگاه، یکی از دالیل توجه و اهمیـت 

اند. انتخـاب   هم تنیده همیشگی حاضر در آثار وی به فیگور انسانی شبیه شده خطوط در

دقیق رنگ، فرم، تضاد تاریکی و روشنی، با بیانی اکسپرسو، همگـی در خـدمت مفهـوم    

 گونه در ذهن مخاطب مورد نظر نقاش هستند و پس از اندکی دقت در اثر، روایتی خیال

هـای مختلـف و اثـری     گـران را دارای پیـام   دهند. ویم دلووی، این اثر شیشـه  شکل می

بندی و  داند. به کار بردن عنوان کلی نفت برای نمایشگاه، به دلیل عدم طبقه انقالبی می

قرارگیری در متنی مشخص، آن را به مفهومی تاریخی محدود کرده و نتیجه سردرگمی 

در متن ابتـدایی کاتـالوگ نمایشـگاه، هـدف نمایشـگاه       مخاطب در مواجه با آثار است.

گردانان، آشتی با ثروت ملی، قدرشناسی و تقدیر از آن عنوان شده است. اما به نظر، این 

مفهوم در بعضی از آثار از سوی هنرمندان به درستی درک نشـده و اتفاقـا نقطـه قـوت     

سطحی قدرشناسـی و   ماجرا هم در همین است. آثاری که بدون در نظر گرفتن مضمون
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نگاه مثبت که همان هدف برگزاری نمایشگاه نیز است، به بازنمایی نگاه شخصی خالق 

انـد.   انتقـادی را خلـق کـرده    گـاهی خود پرداخته و اثری متفاوت، چند الیه، تأثیرگذار و 

جاه، نفت خاورمیانه متعلق به مهـرداد محبعلـی،    آثاری چون کوه نور متعلق به فرناز ربیع

ی امر ضروری متعلق به سیامک نصر، داستان سیاه متعلق به جمشید بایرامی، اثـری  برا

گـران را   گویان و فریـاد متعلـق بـه کـوروش شیشـه      بدون عنوان متعلق به امیرنصر کم

دیگـر آثـار در ایـن مجموعـه اعـم از       ازبندی نام برد.  نمونه در این طبقه برایتوان  می

ـ  ا عکـس، هنرمنـدان رویکـردی سـطحی، سـریع،      تابلوهای نقاشی، مجسمه، چیدمان ی

واسطه، تزئینی و شعاری دارند که با توجه به کل تعداد حاضران، درصد کمی از کـل   بی

های ذکر شده هستند. این نمایشگاه شبیه سفره رنگارنگی است که در  آثار دارای ویژگی

اطـالع   تـوان بـه ضـعف در    آن همه چیز هست. از نکات منفی دیگر این نمایشگاه، می

رسانی هم در فراخوان ابتدایی و هم در زمان برگزاری نمایشگاه اشاره کـرد و از نکـات   

شناسـانه آثـار    توان بـه تکیـه کـردن بـر توانـایی بازنمـایی زیبـایی        مثبت نمایشگاه، می

هـای اخیـر شـاهد بـودیم کـه       هنرمندان ایرانی در حوزه نفت اشاره کرد؛ چراکه در دهه

نمایی و  شده و جذاب برای مخاطبان آن طرف آبی چیزی جز سیاه متأسفانه تصویر ارائه

بازنمایی و بازنمایی رنج و بدبختی در ایران نبوده؛ چیزی که برای اغلب هنرمندان ایـن  

 سرزمین در خارج از ایران، اقبال و شهرت جهانی به بار آورده است.

وج سیاست شـناور و  همه چیز بر م اکنون همنظر از اینکه  ایده این نمایشگاه، صرف

ای است و ایـن توانـایی    به نوعی از آن منتفع یا متضرر است، ایده خالقانه و هوشمندانه

المللی مطرح شده و نظر مخاطبان متفاوت و مختلفی را به خود  را دارد که در عرصه بین

جلب کند. این نمایشگاه در جلب نظر بازار هنر موفقیت بیشتری کسب کـرده تـا اینکـه    

جدیدی را از نگاه هنرمندان ایرانی در حوزه سیاست به روی مخاطبـان بگشـاید.    دریچه

هنر اساساً با سیاست آمیخته و در آن تأثیرگذار است و صرف انتخاب سوژه سیاسـی آن  

داری  را به وجهی مصرفی در خدمت نظام سـرمایه  را سیاسی نخواهد کرد، اما مفهوم آن

همـان قـدر کوچـک اسـت کـه بـرای منفعـت،        دهد. قاب سیاست برای هنر  تقلیل می
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های کوچک و بزرگ، این روزها فراگیر  ایدئولوژی یا شهرت، تب قرار دادن هنر در قاب

چنانچه پیدا بود، مسئولیت و تبعـات نـام آوردن    (.2: 5939)امیرفرشی، « و پر سود است

یـز و دور از  آم های کنایـه  های تاریخی و اجتماعی، موجب اشاره از بعضی افراد و وضعیت

هـای پـید رو بـرای     صراحت نویسنده در این نقد شده بود. امری که به دلیل گرفتاری

 های دیگر از این دست نقدها نیز قابل مشاهده است. منتقد، در نمونه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 یشنهادو پ گیری یجهنت

 

 

خورشیدی در نشـریات تخصصـی    5939نگاه اجمالی به نقدهای هنر تجسمی که در سال 

 کند. تخصصی چاپ شده، چند موضوع را به شکل تیتروار به ذهن متبادر می و نیمه
 

 کمبود نشریات تخصصی (الف

هـای   که طی دهه حالی مسئله اول، کمبود نشریات تخصصی در این حوزه است. در

بـرای  پید، نشریات تخصصی بسیار معتبری مثل آدینه، سخن و کلک محل مناسـبی  

ها بودند، امروزه تنها نشریه تخصصی این حـوزه،   چاپ نقدهای جدی پیرامون نمایشگاه

 نامه تندیس و تا حد بسیار محدودی، ماهنامه گلستانه است. دو هفته

تندیس، مطابق با شرایط و ضوابط این نشـریه، درهـای خـود را بـه روی نقـدهای      

گاهی جامعه گشوده اسـت. ایـن   های فرهنگی، هنری و دانش ارسالی از سوی همه طیف

هـا و   التحصیالن دانشگاه امر باعث شده تا در کنار تعدادی منتقد با سابقه و قدیمی، فارغ

 دربـارة اند نیز دست به نگارش نقـد   بسیاری از جوانانی که قدرت نقادی را در خود دیده

دوده نقـدهای  ها زده و آن را به این نشریه ارسال کنند. نقدهایی که یا در محـ  نمایشگاه

های ثقیل و دیرفهم، قصـد قرارگیـری    ژورنالیستی باقی مانده یا از طریق توسل به واژه

در حوزه نقد ساختارشکنانه را دارند. در بعضی موارد، رزومـه پژوهشـی و نگارشـی ایـن     

 ماند. در همین نشریه محدود باقی می نقدنویسیمنتقدان به 



 سی کیفی و محتوایی نقدها پیرامون...آسیب شنا /   16

 

تخصصی نیز، چند ماهنامه که عمومـاً بـه    مهدر میان تعداد بسیار محدود نشریات نی

کننـد. نقـدهای چـاپ     کننده متمرکز هستند، نقدهایی گذرا چاپ می چاپ مطالب سرگرم

شده در این نشریات، در زمره نقدهای غیر اصـولی جـای دارد، بسـیاری دیگـر از ایـن      

نقـد  هـا اسـت و ظـاهراً در زمـره      ها، صرفاً گـزارش بازدیـد نویسـنده از نمایشـگاه     متن

تخصصـی، ماهنامـه گلسـتانه یـک      های نیمه گیرد. در میان ماهنامه ژورنالیستی قرار می

ای تخصصی در حوزه فرهنگ و هنر و ادبیات که برخی  آید؛ ماهنامه استثنا به حساب می

 کند. اوقات نقدهای شاخصی در حوزه هنر تجسمی چاپ می

وزه چـاپ و نشـر نقـدهای    ی فعال در حصتخص ها نیز در زمره نشریات نیمه روزنامه

جم و آفتاب یزد،  ها مثل شرق، ایران، همشهری، جام هنر تجسمی هستند. برخی روزنامه

های خبری فرهنگـی و هنـری، امکـان نگـارش نقـد       با اختصاص صفحاتی به سرویس

 آورند. ها و مسائل هنری را فراهم می نمایشگاه دربارة

انـد. ایـن    منتقـد ثابـت نداشـته   خورشـیدی،   5939هـای سـال    هیچکدام از روزنامه

های ارسالی توسط منتقدان شناخته شده را دریافت کرده و پس از تأئیـد   ها، متن روزنامه

ها، بیشتر جنبـه   رسانند. نقدهای مورد نظر، متناسب با فضای روزنامه سردبیر به چاپ می

ایـن   نسبت به نمایشگاه یا مجموعـه آثـار هنرمنـدان را دارنـد. در میـان      بخشی آگاهی

ها، تنها روزنامه شرق بـا دقـت و حساسـیت منتقـدان بخـد هنـر تجسـمی را         روزنامه

 رساند. های شاخص را به چاپ می گزیند کرده و نمونه
 

 دستمزد ناکافی برای نقدنویسی (ب

ترین دالیـل عـدم قرارگیـری مهـارت      نویسان، یکی از مهم دستمزد اندک برای نقد

ا در کشورمان است. چیزی که باعث بروز شـایعاتی  در زمره مشاغل قابل اتک نقدنویسی

نامناسب در فضای مجازی شده است. از جمله، این شایعه تل  که تعداد قابل توجهی از 

نقدهای چاپ شـده در نشـریات را سفارشـی از سـوی هنرمنـدان و متولیـان برگـزاری        

 ی آثار.تعریف و تمجید غیرواقعی از برخ منظور بهداند؛ سفارشی  ها می نمایشگاه
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در روزگار فعلی، نگارش نقد یا به دلیل وجود دغدغه فرهنگی و هنری در منتقد یـا در  

سازی و تالش برای مطرح شدن در جامعه هنری بوقـوع   به دلیل رزومه تنهاای مواقع  پاره

خورشیدی، افراد فرهنگـی   5939پیوندد. بیشتر منتقدان فعال در عرصه نقدنویسی سال  می

آیند. جز در موارد اندک که استادان دانشگاهی و سرشناسان  ه حساب نمیو هنری مهمی ب

انـد، بـاقی مطالـب متعلـق بـه       هایی را برای نشریات فرسـتاده  فرهنگی و هنری، یادداشت

افرادی است که نه در عرصه نویسندگی و نه در عصه هنر، غیر از ایـن بـه ظـاهر نقـدها،     

 یشان وجود ندارد.ها رزومه علمی و پژوهشی خاصی در کارنامه
 

 نداشتن رسالت مشخص (ج

رسند که گویا رسالتی را برای خود  خورشیدی، چنان به نظر می 5939نقدهای سال 

گیرند و نـه بـه    های مطروحه برای نقد قرار می چارچوبمتصور نیستند. نه به درستی در 

در بیشـترین  ها هسـتند.   های هنری و نمایشگاه دنبال افزاید آگاهی مخاطبان از برنامه

های موجود، متنی سخت و دشوار فهم با واژگانی ثقیل هستند که گویا فقط قـرار   نمونه

است داند هنری نویسنده را در معرض دید عموم قرار دهند. خواند آنهـا چیـزی بـه    

 بود و نبودشان تفاوت چندانی با هم ندارد. رو ازاینکند و  مخاطب اضافه نمی

 

 ای هنر تجسمیه کاهش اهمیت نمایشگاه (د

های اخیـر، عـالوه بـر کـاهد تعـداد نشـریات        رکود نقد هنرهای تجسمی در سال

تخصصی و نیمه تخصصی و یا کاهد تعداد منتقدان با تجربه، ریشه در عوامل دیگری 

ترین آنها، کاهد اهمیت هنرهای تجسمی در انتقـال پیـام بـه     نیز دارد که یکی از مهم

هایی تاریخی، تمرکـز جامعـه    د سال اخیر، طی دورهمخاطبان است. چنانچه در طول ص

هـایی، هنرهـای ادبـی     فرهنگی و هنری ایران بر همین هنرهای تجسمی و یـا در دوره 

نویسی( و نماید بوده است که امروزه این تمرکز بر روی هنر سینما قرار  )شعر و داستان

 گرفته و از هنر تجسمی دور شده است.



 سی کیفی و محتوایی نقدها پیرامون...آسیب شنا /   14

 

مسئله و دغدغه فکری در مخاطب توسط هنر تجسمی امروز خالصه، عدم ایجاد  طور به

های مختلـف ایـن هنـر و بـه تبـع آن، کـاهد        کشورمان، یکی از دالیل اصلی رکود شاخه

گـزارش مجـال   این آید. عواملی که  در این حوزه به حساب می نقدنویسیاستقبال عمومی از 

ساز و بـه حرکـت درآورنـده نقـد،      های جریان پرداختن به آن را فراهم نکرده است، اما قابلیت

را انکار کرد، تاری  هنر شواهد بسـیاری از تـأثیر نقـدهای     امری نیست که به راحتی بتوان آن

قوی بر حرکت رو به جلوی هنرهای تجسمی را در خود ثبت کرده است. این اتفاق حتـی در  

یگاه و اعتبار منتقـد  های بسیار دور نیز رخ داده است. اما عواملی از قبیل کاهد جا ایران دهه

نهادهـای فرهنگـی از امـر نقـد و      هـا و  نظر و صاحب سبک، عـدم حمایـت سـازمان    صاحب

عالقگی مردم و مخاطبان آثار هنری به مطالعه نقد، باعث کاهد اهمیت مباحث مربـوط   بی

های هنر تجسـمی   ترین نمایشگاه به هنرهای تجسمی شده است. تا جایی که بسیاری از مهم

ها و هنر تجسمی فجر( حتی بدون انتشار یک نقد تخصصـی در   خصوص دوساالنه بهکشور )

 رسند. نشریات آغاز به کار کرده و به پایان می
 

 پیشنهاد

هـا، وزارت فرهنـگ و ارشـاد     برای اصالح این وضعیت، شاید بید از دیگـر ارگـان  

های  جموعهاسالمی بتواند پیشتاز اصالح امور باشد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و م

های فرهنگـی و هنـری شـهرداری بـا      فرهنگی و هنری وابسته به آن یا حتی مجموعه

آورند تا با اهمیـت دادن بـه مقولـه     چاپ نشریات تخصصی نقد، این امکان را فراهم می

 نقادی، اقبال و توجه عمومی به آن نیز افزاید پیدا کند.

فزاید کیفی و کمّی نشریات های فرهنگی و هنری به ا با بیشتر شدن توجه سازمان

تخصصی در حوزه نقد، امکان نگارش نقدهای سفارشی و غیر اصولی نیز کـاهد پیـدا   

شود. به مـرور بـا اسـتحکام نقـدهای مفیـد و       ای خاص خارج می کرده و از انحصار عده

هنـر   های هنر تجسـمی، شـرایط پایـداری بـرای ارتقـای جایگـاه       سازنده در همه حوزه

 د خواهد آمد.تجسمی کشور بوجو
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